
Size, placement and color combinations

ძვირფასო საჩხერელებო! 
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 საჩხერის მერობის კანდიდატისა და საჩხერის საკრებულოს წევრობის კანდიდატების 
მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია იმისათვის, რომ წარმატებით გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში დაწყებული 
პროექტები, გაგრძელდეს საჩხერის განვითარება და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. 
ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საჩხერე 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
ბაშიმოსვლისთანავეეკონომიკისსის
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
გასულიწლებისგანმავლობაშიმნიშ

ვნელოვნად გაიზარდა ხელისუფლე
ბის მიერ საჩხერის მუნიციპალიტეტში
განხორციელებული პროგრამებისა და
პროექტებისმოცულობა.იზ რდე ბა ად გი
ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ხარ ჯვი თი ნა წი ლი 
– 2013 წელს, საჩ ხე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის ნა წი ლი 6,4 მლნ 
ლა რი იყო, 2021 წლის გეგ მის მი ხედ ვით 
– 12,3 მლნ ლა რია. იზ რდე ბა ად გი ლობ
რი ვი ბი უ ჯე ტის სა კუ თა რი შე მო სავ ლე
ბის ნა წი ლი – თუ 2013 წელს საჩ ხე რის 
ბი უ ჯეტ მა გა და სა ხა დე ბის ნა წილ ში შე
მო სავ ლე ბის სა ხით 1,069 მი ლი ო ნი ლა
რი მი ი ღო, 2021 წლის საპ როგ ნო ზო მაჩ
ვე ნე ბე ლი 15,1 მლნ ლარს შე ად გენს. 

 � ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ზრდა უზ
რუნ ველ ყოფს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი სა და ამო
ცა ნე ბის ეფექ ტი ან გან ხორ ცი ე ლე
ბას.

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. 

საჩხერისმუნიციპალიტეტში,გა რე
მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
სა მი ნის ტროს პროგ რა მით „დანერგე
მომავალი“, 20152021 წლებ ში, 24 ჰექ
ტარ ზე გან ხორ ცი ელ და 17 პრო ექ ტი (ჯა
მუ რად 244 627 ლა რი). აგროდაზღვევის
პროგრამით, 20142021 წლებ ში, დაზ
ღვე უ ლია, ჯა მუ რად, 48 ჰექ ტა რი (მო
სავ ლის ღი რე ბუ ლე ბა 197 850 ლა რი), 
რი თაც ისარ გებ ლა 226მა ბე ნე ფი ცი არ
მა. სასოფლოსამეურნეოკოოპერატი
ვებისხელშეწყობისპროგ რა მით დღეს 
მოქ მე დებს 4 კო ო პე რა ტი ვი (25 მე პა იე, 
კა პი ტა ლი 20 000 ლა რი). შეღავათიანი
აგროკრედიტით,20132021 წლებ ში, 23
მა უნი კა ლურ მა ბე ნე ფი ცი არ მა ისარ
გებ ლა და ჯა მუ რად 1 154 774 ლა რის 
მო ცუ ლო ბის პრო ექ ტე ბი გან ხორ ცი ელ
და (თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 174 050 ლა რი). 
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცი
ის, ბაზარზე წვდომისა და მოქნილო
ბის თანადაფინანსების პროგრამით
გან ხორ ცი ელ და 1 პრო ექ ტი (18 300 
ლა რი, თა ნა და ფი ნან სე ბა 7 320 ლა რი). 
მერძევეობისდარგისმოდერნიზაციი
სადაბაზარზეწვდომისხელშეწყობის
პროგრამა 2020 წლი დან ამოქ მედ და 
და 1 პრო ექ ტის გან ვი თა რე ბას შე ეწ ყო 
ხე ლი (52 600 ლა რი, თა ნა და ფი ნან სე ბა 
39 000 ლა რი). სამელიორაციოსამუშა
ოებზე, 20132020 წლებ ში, და ი ხარ ჯა 3 
598 301 ლა რი. წყა ლუზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
მი წის ფარ თო ბი, 0დან (2013 წელს) 614 
ჰექ ტრამ დე (2020 წელს) გა ი ზარ და. 

2013 წლი დან დღემ დე ქვეყ ნის მას
შტა ბით სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რით 
ცხო ველ თა მფლო ბე ლე ბის თვის უსას
ყიდ ლოდ ხორ ცი ელ დე ბა სხვა დას ხვა 

ვეტერინარულიღონისძიებები: 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.

სა ხელ მწი ფომ აზიური ფაროსანას
სა წი ნა აღ მდე გოდ, საჩხერისმუნიციპა
ლიტეტში, ცი ვი შეს ხუ რე ბით წლი უ რად 
სა შუ ა ლოდ და ა მუ შა ვა 1 845 ჰექ ტა რი, 
თერ მუ ლი ნის ლის გა მო ყე ნე ბით – წე
ლი წად ში 9 960 ჰექ ტრი. შე დე გად მი სი 
რა ო დე ნო ბა საგ რძნობ ლად შემ ცი რე
ბუ ლია. დღეს აზი ურ ფა რო სა ნას თან 
ბრძო ლის სა ქარ თვე ლოს გა მოც დი ლე
ბას სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბი სა მა
გა ლი თოდ აღი ა რე ბენ.

 � 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;

 � 2024 წლისთვის, მუნიციპალიტე
ტის ტერიტორიაზე დაგეგმილია
სარწყავი წყლით უზრუნველყო
ფილიფართობის2075ჰექტრამდე
ზრდა.

მეწარმეობისგანვითარება
მეწარმეობის განვითარებადა, ზო

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

საჩ ხე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, პროგ
რა მით „აწარმოესაქართველოში“,სას
ტუმ როს კომ პო ნენ ტში ხე ლი შე ეწ ყო 1 
სას ტუმ როს მშე ნებ ლო ბას (ინ ვეს ტი ცია 
750 000 ლა რი, და საქ მე ბუ ლია 14 ადა

მი ა ნი). მიკროდამცირემეწარმეობის
მხარდამჭერი პროგრამით, „აწარ მოე 
სა ქარ თვე ლო ში“ მხარ და ჭე რით, 567 729 
ლა რის გრან ტი გა ი ცა. გან ხორ ცი ელ და 
729 439 ლა რის ინ ვეს ტი ცია. ჯა მუ რად 
და ფი ნან სდა 69 პრო ექ ტი (არ სე ბუ ლი 
ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით – 30, 
ახა ლი „სტარ ტა პის“ მხარ და სა ჭე რად 
39 პრო ექ ტი).

 � გაგრძელდებადაგაფართოვდება
მეწარმეობის მხარდამჭერი პრო
ექტების თუ სახელმწიფო პროგ
რამებისგანხორციელება;

 � ხელიშეეწყობაინოვაციურიეკო
სისტემისგანვითარებას;

 � წარმოების გასაძლიერებლად
გაგრძელდება ფინანსების ხელ
მისაწვდომობის გაუმჯობესების
სახელმწიფო პროგრამების დახ
ვეწადამათიეფექტიანობისგაზ
რდა;

ენერგეტიკა
ჩვენი გუნდის ენერგეტიკული პო

ლიტიკის ძირითადი ამოცანა იმ
პორტირებულ ენერგორესურსებზე
დამოკიდებულების ეტაპობრივ შემ
ცირებასადაადგილობრივირესურსე
ბისეფექტურათვისებასუკავშირდება.
„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ გუნ დის გეგ მის 
მი ხედ ვით, 2030 წლის თვის დად გმუ
ლი სიმ ძლავ რე გა ორ მაგ დე ბა და 10,166 
მგვტს მი აღ წევს. ში და რე სურ სე ბით 
გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
მო ცუ ლო ბა კი სამ ჯერ გა იზ რდე ბა და 34 
მი ლი არდ კი ლო ვატ/სა ათს გა უ თა ნაბ
რდე ბა. 

იმერეთის რეგიონში, მშენებლო
ბალიცენზირებისეტაპზეა4ჰიდროე
ლექტროსადგური:

 � ნამახვან ჰესების კას კა დი – და
დგმ. სიმ ძლავ რე 433 მგვტ, 800 000 
000 აშშ დო ლა რი;

 � ბუჯა ჰესი 1 – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
1,72 მგვტ, 2 200 000 აშშ დო ლა რი;

 � ბუჯა ჰესი 2 – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
1,05 მგვტ, 1 450 000 აშშ დო ლა რი;

 � ბუჯა ჰესი 3 – დადგმ. სიმ ძლავ რე 
1,99 მგვტ, 3 010 000 აშშ დო ლა რი.

იმე რე თის რე გი ონ ში, 6 ლოკაცი
აზე მიმდინარეობს ტექნიკურეკო
ნომიკური კვლევა, შემ დგომ ში ქარის
ელექტროსადგურების ასა შე ნებ ლად. 
აღ ნიშ ნუ ლი ქა რის ელ სად გუ რე ბის ჯა
მუ რი სა ვა რა უ დო დად გმუ ლი სიმ ძლავ
რე 635 მგვტს აღ წევს.

საჩ ხე რე ში აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე
ობ და გაზიფიცირებისსამუშაოები,შე
სა ბა მი სად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სრუ ლად 
გა ზი ფი ცი რე ბუ ლია. 2015 წელს, სო ფელ 
ჩონ თოს 21 ოჯა ხი ჩა ერ თო ელექტროე
ნერგიისმიწოდებისქსელში.20132017 
წლებ ში ელექ ტრო ე ნერ გი ის ინ დი ვი
დუ ა ლუ რი მრიც ხვე ლი 10927 აბო ნენტს 
და უ მონ ტაჟ და, რი თაც მო სახ ლეო ბის 
ელექ ტრო ე ნერ გი ით უზ რუნ ველ ყო ფის 
სა კით ხი სრუ ლად მო წეს რიგ და.

ტურიზმი
„ქართულიოცნების“გონივრულიპო

ლიტიკის შედეგად, ტურიზმის სფეროს
განვითარების თვალსაზრისით, შთამ
ბეჭდავიშედეგებიიქნამიღწეული.2012
წლისშემდეგ,გაორმაგდასაერთაშორი
სოვიზიტორთადამოგზაურთარაოდე
ნობადა4,7მლნდან2019წელს(პანდე
მიამდე)9,4მლნსგაუთანაბრდა.

ეკონომიკა
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
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ტურიზმის განსავითარებლად, 2014 
წელს, საჩ ხე რე ში გან ხორ ცი ელ და ტუ
რის ტუ ლი რე სურ სე ბის სრუ ლი ინ ვენ
ტა რი ზა ცია. 2016 წლი დან მიმ დი ნა რე
ობს ახა ლი ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ ტე ბის 
კვლე ვადა გეგ მვის პრო ექ ტი. მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში შე იქ მნა სპე ცი ა ლუ რი სა
რეკ ლა მო გვერ დი; გან ხორ ცი ელ და დე
ვის ტბის მარ კი რე ბა; შე იქ მნა საჩ ხე რის 
ტუ რის ტუ ლი რუ კა; მომ ზად და სა რეკ
ლა მო დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი „საჩ ხე რე“; 

„ღვი ნის გზის“ პრო ექ ტის ფარ გლებ
ში, გან ხორ ცი ელ და ღვი ნის ტუ რიზ მში 
ჩარ თუ ლი ობი ექ ტე ბის იდენ ტი ფი ცი
რე ბა და მათ თვის საგ ზაო მი მარ თუ ლე
ბის მა ნიშ ნებ ლე ბის დამ ზა დე ბამონ
ტა ჟი.

საჩხერის ტურისტული პოტენცი
ალის ათვისების მიზნით, 20202021
წლებში განხორციელდება შემდეგი
პროექტები: არ ქი ტექ ტუ რუ ლი კომ
პლექ სის – ცი ხე „მო დი ნა ხეს“ აღ დგე ნა, 
ჯრუ ჭის წმინ და გი ორ გის სა ხე ლო ბის 
ეკ ლე სი ის რე ა ბი ლი ტა ცია; ასე ვე ცი
ხე „მო დი ნა ხეს“ მიმ დე ბა რედ სკვე რის, 
პარ კინ გის, ტუ რის ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ
ტუ რი სა და სხვა ობი ექ ტე ბის მოწ ყო
ბა; სო ფელ კვე რეთ ში ტუ რის ტუ ლი ინ
ფრას ტრუქ ტუ რის მოწ ყო ბა.

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

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

ბუნებრივირესურსებითსარ
გებლობადაგარემოსდაცვა

„ქართული ოცნების“ ხელისუფ
ლებაში მოსვლისთანავე, გარემოს
დაცვითი ღონისძიებების გატარების
თვალსაზრისით არაერთი რეფორ
მა გატარდა. ქვეყნის მასშტაბით, თუ
2012წელსდაცულიტერიტორიები519
ათასი ჰექტარი იყო, დღეისათვის 798
ათასიჰექტარია.20122020წლებში,შე
იქმნა26ახალიდაგაფართოვდა3და
ცულიტერიტორია.

საჩ ხე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ად
გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა ზე, 20132021 
წლებ ში, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ყო ფაც
ხოვ რე ბო სარ გებ ლო ბის მიზ ნით, გა ი
ცა 105 კუბ.მ მერ ქნუ ლი რე სურ სი. ამ პე
რი ოდ ში ტყის მა სი ვე ბი დან მერ ქნუ ლი 
რე სურ სის გა მო სა ტა ნად მო ეწ ყო 1,6 კმ 
ახა ლი და რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და 17 
კმ გზას. 20142021 წლებ ში, მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე, ხეტყის ორ
გა ნი ზე ბუ ლად დამ ზა დე ბის ფარ გლებ
ში, დამ ზად და 3190 კუბ.მ ხეტყე. ამ 
ეტაპ ზე მომ ზა დე ბუ ლია ტყის აღ დგე ნის 
პრო ექ ტი 18 ჰა ფარ თო ბი სათ ვის. საჩ
ხე რე ში 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 ობი ექ ტე ბის ინ სპექ ტი რე
ბა.

გა რე მოს ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო უწ
ყვეტ რე ჟიმ ში ახორ ცი ე ლებს ჰიდ
რომეტეოროლოგიურ დაკვირვებებს,
ავ რცე ლებს გაფ რთხი ლე ბებს მო სა
ლოდ ნე ლი სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე ბის შე
სა ხებ, მიმ დი ნა რე ობს სტი ქი უ რი გე ო
ლო გი უ რი პრო ცე სე ბის მო ნი ტო რინ გი. 

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

 � გაგ რძელ დე ბა სტი ქი უ რი გე ო ლო
გი უ რი პრო ცე სე ბის ყო ველ წლი
უ რი მო ნი ტო რინ გი, შე ფას დე ბა 
გე ო ლო გი უ რი საფ რთხის ქვეშ არ
სე ბუ ლი და სახ ლე ბე ბი და გა ი ცე მა 
რე კო მენ და ცი ე ბი გა სა ტა რე ბე ლი 
დამ ცა ვი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ; 

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

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

ინფრასტრუქტურადასაზოგა
დოებრივიმომსახურება

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

20132020 წლებ ში, საჩხერეში, ად
გილობრივი მნიშვნელობის გზების
მშენებლობარეაბილიტაციაზე, ად
გი ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე
ტი დან ჯა მუ რად, 32 მლნ ლარ ზე მე ტი 
და ი ხარ ჯა. აშენ და 3 და რე ა ბი ლი ტა ცია 
ჩა უ ტარ და 1 ხიდს. სტიქიითდა ზი ა ნე ბუ
ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა რე ა ბი ლი ტა
ცი ოდ სა ხელ მწი ფომ 9,626 მლნ ლა რი 
გა მო ყო. 

20212025 წლებ ში, ხე ლი სუფ ლე ბა 
გეგ მავს მაღალსიჩქარიანი ფართო
ზოლოვანი ქსელის  მშენებლობას, 
შე დე გად საჩ ხე რის 25 და სახ ლე
ბულ პუნ ქტში მცხოვ რებ 6 017 ოჯახს მა
ღალ სიჩ ქა რი ან ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა 
ექ ნე ბა. 

20142020 წლებ ში, საჩ ხე რე ში, 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, 37 მლნ ლარ ზე მე ტი და ი ხარ ჯა. 
მათ შორის დასრულდა ჭალის ადმი
ნისტრაციულ ერთეულში შემავალი 
სოფლების წყალმომარაგების სამუშა
ოების პირველი (ძირითადი) ეტაპი, ხო
ლო ამჟამად მიმდინარეობს ტენდერი 
მეორე ეტაპის სამუშაოების განსახო
რციელებლად, რომლის ჯამური საინ
ვესტიციო მოცულობა 5 124 246 ლარს 
შეადგენს. 

საჩხერეში უკვე მიმდინარეობს ან
იგეგმება წყალმომარაგების შემდეგი
პროექტები:

 � ჩიხის ადმინისტარაციულ ერთე
ულში უახლოეს პერიოდში დასრუ
ლდება  სასმელი წყლის სისტემე
ბის მოწყობის სამუშაოები   7 389 
617 ლარი;

 � სო ფელ მა ხა თა უ რი სა და შა ლა
უ რის სას მე ლი წყლის სის ტე მის 
მოწ ყო ბა – 870 188 ლ;

 � სო ფელ მოძ ვში, ქვე მო ხევ ში სას
მე ლი წყლის სის ტე მე ბი სა და სო
ფელ ქო რე თის ად მი ნის ტრა ცი ულ 
ერ თე ულ ში შე მა ვა ლი სოფ ლე ბის 
სას მე ლი წყლის სის ტე მი სათ ვის 
მა გის ტრა ლუ რი ქსე ლის მოწ ყო ბა 
– 1 520 310 ლ;

 � სო ფელ ქო რე თის ად მი ნის ტრა
ცი ულ ერ თე ულ ში შე მა ვა ლი სოფ
ლე ბის სას მე ლი წყლის სის ტე მე
ბის მოწ ყო ბის სა მუ შა ო ე ბი (მე ო რე 
ეტა პი) – 2 589 076 ლ;

 � კორბოულსა და ჯალაურთის ადმი
ნისტრაციულ ერთეულებში არსებუ
ლი წყალმომარაგების პრობლემე
ბის გადასაჭრელად მიმდინარეობს 
საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება.

 � სო ფელ იც ქი სის სას მე ლი წყლის 
სა ტუმბ სად გურ ზე სა მა რა გო რე
ზერ ვუ ა რის მოწ ყო ბა – 79 847 ლ; 

 � ქ. საჩ ხე რის წყალ მო მა რა გე ბის 
სის ტე მის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, 
სას მე ლისა მე ურ ნეო 2 ერ თე უ ლი 
ჭა ბურ ღილის მოწ ყო ბის პრო ექ ტი
რე ბამშე ნებ ლო ბის სა მუ შა ო ე ბის 
შეს ყიდ ვა – 179 600 ლ; 

 � სო ფელ იც ქის ში, სა ვა ნის წრეს თან 
და სა ლო ბი ეს თან, სა კა ნა ლი ზა ციო 
ქსე ლი სა და საჩ ხე რის სამ თო ბა
ტა ლი ო ნის სკო ლის მიმ დე ბა რედ 
სა კა ნა ლი ზა ციო ქსე ლის რე ა ბი
ლი ტა ცია – 22 358 ლ.

20212022წლებისთვისსაჩხერისმუნიციპალიტეტშიდაგეგმილია
ანუკვეგანხორციელებისფაზაშიაშემდეგიინფრასტრუქტურული
პროექტები:

 � სოფ. სა ირ ხე ში (მეს ხე ბის უბ ნი დან სოფ. მერ ჯე ვის დე კა ნო ი ძე ე ბის უბ ნამ დე) 
ს/გზა ზე რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა (II ეტა პი); 

 � სოფ. ივან წმინ და ში, ქავ თა რა ძე ე ბის უბ ნი დან იო ა ნე ნათ ლის მცემ ლის ეკ ლე
სი ის გავ ლით, ცენ ტრა ლურ ს/გზის რე ა ბი ლი ტა ცია; 

 � სოფ. ჭორ ვი ლა ში, მჭედ ლიშ ვი ლე ბის, წიქ ვა ძე ე ბის, ნა დი რა ძე ე ბი სა და ბურ
ძე ნი ძე ე ბის უბ ნე ბის და მა კავ ში რე ბე ლი გზის რე ა ბი ლი ტა ცია; 

 � ცენ ტრა ლუ რი მა გის ტრა ლი დან, მერ ჯე ვის სა ჯა რო სკო ლის გავ ლით, სა მე ბის 
ეკ ლე სი ამ დე გზის რე ა ბი ლი ტა ცია; 

 � სოფ. დუნ თის ს/გზის რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა (II ეტა პი); 

 � სოფ. დუ რე ვის ს/გზა ზე რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა (II ეტა პი);

 � კორ ბო ულ ში (კნა ჭა ძე ე ბი კუ ლაშ ვი ლე ბი) სა უბ ნო გზის რე ა ბი ლი ტა ცია;

 � ხვან ში, მა ჭა რაშ ვი ლე ბის უბან ში, რკ/ბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა;

 � საჩ ხე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე, მდ. ყვი რი ლას კა ლა პოტ ში, საყ
რდე ნი კედ ლე ბის მოწ ყო ბა;

 � სოფ. ცხამ ში, ეთოეხ ვე ვის უბ ნი დან მეფ რინ ვე ლე ო ბის ფაბ რი კის კენ, ს/გზა ზე 
რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა (III ეტა პი);

 � სოფ. ქვე მო ხევ ში, ში და სა უბ ნო გზა ზე, რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა;

 � სოფ. იც ქი სის სა უბ ნო გზებ ზე რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა (II ეტა პი);

 � სა ვა ნე ში, ში და სა უბ ნო გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია (III ეტა პი);

 � სოფ. გო რი სა ში, დო ნა ძე ე ბიბარ ბა ქა ძე ე ბი სა და წე რეთ ლე ბის უბან ში, გზა ზე 
რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა;

 � სოფ. გა მოღ მა არ გვეთ ში, მარ კო ზიშ ვი ლე ბი სა და მარ გვე ლაშ ვი ლე ბის უბან
ში, გზა ზე რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა;

 � სა ირ ხეკალ ვა თის შე მა ერ თე ბელ გზა ზე (გელ ბა ხი ა ნებ ზე გა მა ვა ლი) რკი ნა
ბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა (II ეტა პი);

 � სოფ. ჭორ ვი ლა ში, მჭედ ლიშ ვი ლე ბის, წიქ ვა ძე ე ბის, ნა დი რა ძე ე ბი სა და ბურ
ძე ნი ძე ე ბის უბ ნე ბის და მა კავ ში რე ბე ლი გზის რე ა ბი ლი ტა ცია ((II ეტა პი);

 � სოფ. სა რეკ ში, 17ე ქუ ჩა ზე, ჭიღ ლა ძე ე ბის, ნა ვა ძე ე ბის, ჭა და ძე ე ბის, სხირ ტლა
ძე ე ბის, დო ბორ ჯგი ნი ძე ე ბი სა და ღვთის მშო ბ ლის ეკ ლე სი ი დან აბ რა მიშ ვი
ლე ბის, ლობ ჟა ნი ძე ე ბი სა და ლა ბა ძე ე ბის უბ ნი სა კენ, მი მა ვალ ცენ ტრა ლურ 
გზებ ზე რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა;

 � სოფ. ქვე და ორ ღულ ში, ნა დი რა ძე ე ბის უბ ნი დან ჭიღ ლა ძე ე ბის, ქვე ლა ძე ე ბი
სა და კალ მა ხე ლი ძე ე ბის უბ ნის და მა კავ ში რე ბელ და სოფ. ზე და ორ ღულ ში, 
მა ჭა ვა რი ა ნე ბის უბ ნი დან ორ ღუ ლის სკო ლის, ბა ღი სა და მდ. ლე სე რის მიმ
დე ბა რედ, სა რი ტუ ა ლო დარ ბა ზის და მა კავ ში რე ბელ გზებ ზე, რკ/ბე ტო ნის სა
ფა რის მოწ ყო ბა;

 � ქ. საჩ ხე რე ში, დარ ჩე ნილ უბ ნებ სა და ჩი ხებ ში, ს/გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია ((III 
ეტა პი);

 � სოფ. ქო რეთ ში, გა ბა ძე ე ბის უბ ნი დან სო ფელ სა ირ ხის ბო ლომ დე გზა ზე რკ/
ბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა;

 � სოფ. ჭა ლა ში, მდ. შუ შის ორი ვე მხა რეს გზებ ზე რკი ნა/ბე ტო ნის სა ფა რის მოწ
ყო ბა;

 � სოფ. სპეთ ში, ში და სა უბ ნო გზებ ზე, რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა;

 � სოფ. ღო დო რა ში, ხა რა იშ ვი ლე ბის უბან ში, გზის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი 
და რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რით მოწ ყო ბა;

 � სოფ. კორ ბო ულ ში, ჩი ჩი ნას გო რი დან სო ფელ ცხა მის და მა კავ ში რე ბე ლი ს/
გზის რე ა ბი ლი ტა ცია;

 � სოფ. სა ირ ხე ში, სა უბ ნო გზებ ზე რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა;

 � სოფ. ჭორ ვი ლა ში, სა უბ ნო გზებ ზე რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა (რე გი ო
ნუ ლი ფონ დის მიმ დი ნა რე პრო ექ ტი);

 � კორ ბო უ ლის ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე ულ ში შე მა ვალ სოფ ლებ ში ში და სა უბ ნო 
გზებ ზე რკი ნაბე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა; 

 � სო ფელ გო რი სა ში, ქვე და შეყ ლაშ ვი ლე ბის უბან ში, გზა ზე რკი ნა/ბე ტო ნის სა
ფა რი სა და სა ნი აღ ვრე არ ხის მოწ ყო ბა; 

 � სოფ. ჭორ ვი ლა ში, ში და სა უბ ნო გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია; 

 � აქტიურფაზაშიარიკოთის უღელტეხილზე საერთაშორისო მნიშვნელობის
მაგისტრალისმშენებლობისპროექტი:ამ ეტაპ ზე, მშე ნებ ლო ბა ერ თდრო უ
ლად მიმ დი ნა რე ობს ზე მო ოსი ა უ რიჩუ მა თე ლე თის, ჩუ მა თე ლე თიხე ვის, ხე
ვიუბი სას, უბი საშო რა პნი სა  და  შო რა პა ნიარ გვე თას მო ნაკ ვე თებ ზე. პრო
ექ ტე ბის ჯა მუ რი სა ინ ვეს ტი ციო მო ცუ ლო ბა 2,8 მი ლი არდ ლარს აღე მა ტე ბა. 
სა ხელ მწი ფოს გეგ მის თა ნახ მად, 2023 წლამ დე სხვა დას ხვა მო ნაკ ვე თე ბის 
დას რუ ლე ბა ეტა პობ რი ვად იგეგ მე ბა;

 � დასრულებისფაზაშიაზე მო იმე რე თირა ჭის (საჩ ხე რეონი) და მა კავ ში რე ბე
ლი ში და სა ხელ მწი ფო მნიშ ვნე ლო ბის სა ავ ტო მო ბი ლო გზის მშე ნებ ლო ბა.
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– საჩ ხე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო
ფელ ჭორ ვი ლა ში, მშრო მე ლი ხალ ხის 
ოჯახ ში და ვი ბა დე და გა ვი ზარ დე. მა მა, 
ჯე მალ ივა ნაშ ვი ლი, პრო ფე სი ით აგ რო
ნო მი, მე ურ ნე ო ბის მუ შა კი გახ ლდათ. 
დე და, ას მათ აბუ თი ძე კი, საჩ ხე რის 
სა ა ვად მყო ფოს სა მე ა ნო გან ყო ფი ლე
ბა ში მუ შა ობ და და საჩ ხე რე ში, გან სა
კუთ რე ბით ძვე ლი თა ო ბის ადა მი ა ნე ბი 
დიდ პა ტივს სცე მენ. ბავ შვო ბა ძა ლი
ან ლა ღი მქონ და. ისე თი, რო გო რიც 
სოფ ლად მცხოვ რებ ბავ შვებს აქვთ. 
სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სა მუ შა ო ებ შიც 
ვი ყა ვი ჩარ თუ ლი. მი უ ხე და ვად იმი
სა, რომ ზე მო იმე რე თი და მათ შო რის 
ჩე მი სო ფე ლიც მცი რე მი წი ა ნია, ვე ნა
ხი და ყა ნა გვქონდა და შემოსავალიც 
გაგ ვაჩნდა. ოჯახს მეც ვეხ მა რე ბო დი. 
ბნელ 1990ია ნებ ში, რო ცა ცხოვ რე ბა 
გა ჭირ და, ჩვენ ნა ტუ რა ლუ რი პრო დუქ
ტი ყო ველ თვის გვქონ და. 

– სასოფლო სამეურნეო საქმიანო
ბასდღესაცეწევით?

– რა თქმა უნ და. დღემ დე მი წევს მა
მას თან ერ თად მუ შა ო ბა ვე ნახ ში და ყა
ნა ში. კარ გი სი მინ დი მო დის იმე რეთ ში 
და ჩვენც მოგ ვყავს. დი დი მე ურ ნე ო ბა 
არ გვაქვს. ოჯა ხის და ქა ლაქ ში მცხოვ
რე ბი ნა თე სა ვე ბის თვის საკ მა რი სია... 
მე და ჩემ მა ერ თი წლით უფ როს მა 
დამ, ნი ნომ, მთე ლი ბავ შვო ბა სო ფელ
ში გა ვა ტა რეთ. ვე რას დროს ვე გუ ე ბო დი 
ადა მი ა ნე ბის ჩაგ ვრას, ვცდი ლობ დი, 
სა მარ თლი ა ნი ვყო ფი ლი ყა ვი და ალ
ბათ ამის გა მო, სა მარ თალ მცოდ ნე ო
ბა ზე ჩა ვა ბა რე. სტუ დენ ტო ბის დრო საც 
მე და ჩე მი და ერ თად ვი ყა ვით, ბევ რი 

მხი ა რუ ლი დღეც გვქონდა და გა ჭირ ვე
ბაც. მზრუნ ვე ლი ძმა ვი ყა ვი. მი სი გათ
ხო ვე ბა გარ კვე ულ ემო ცი ებ თან იყო 
და კავ ში რე ბუ ლი, ვი ნერ ვი უ ლე კი დეც, 
მაგ რამ ბედ ნი ე რი ვარ, რომ ჩე მი სი ძე, 
საჩ ხე რის მკვიდ რი ორ ბე ლი ნა დი რა ძე, 
წე სი ე რი, პა ტი ო სა ნი, სა ა მა ყო და ზუს
ტად ისე თი ადა მი ა ნია, რო გორ საც ჩე მი 
დის გვერ დით ვი სურ ვებ დი. ორი დისშ
ვი ლი მყავს – 7 წლის დე მეტ რე და 5 
წლის და ნი ე ლი. მათ თან ხში რად ვა ტა
რებ დროს. ვცდი ლობ მათ აღ ზრდა შიც 
შე ვი ტა ნო წვლი ლი. ზოგ ჯერ ფეხ ბურთს 
ვთა მა შობთ. სპორ ტის ეს სა ხე ო ბა ძა
ლი ან მიყ ვარს და ჭორ ვი ლა ში კარ
გადაც ვთა მა შობ დი. 

– ჭორვილელი ივანაშვილი ჭორ
ვილელბიძინა ივანიშვილს პირადად
იცნობთ?

– ორი ვე გვა რის ფეს ვე ბი ჭორ ვი
ლი დან არის. აქ ყვე ლას სა ერ თო წი
ნა პა რი გვყავ და. ჭორ ვი ლა პა ტა რა 
სო ფე ლია და ივა ნიშ ვი ლე ბი და ივა
ნაშ ვი ლე ბი ერ თი ფუ ძის ხალ ხი ვართ. 
სხვა თა შო რის, უმაღ ლეს სას წავ ლე
ბელ შიც და სხვა დას ხვა და წე სე ბუ ლე
ბა შიც, ხში რად შეშ ლი ათ ჩე მი გვა რი 
და „ივა ნიშ ვი ლი“ ჩა უ წე რი ათ. ამ ორი ვე 
გვა რის წარ მო მად გენ ლებს ერ თნა ი
რად გვაქვს ჭორ ვი ლის გავ ლე ნა, ჩვე ნი 
სოფ ლი სა თუ ზო გა დად, ქვეყ ნის სიყ
ვა რუ ლი. რაც შე ე ხე ბა ბი ძი ნა ივა ნიშ
ვილს, პი რა დად ვიც ნობ. ჯერ კი დევ 
ბავ შვო ბი დან მახ სოვს მი სი გა კე თე
ბუ ლი სი კე თე . მახ სოვს, გა ჭირ ვე ბულ 
1990იან წლებ ში, რო გორ ახა რებ და და 
ეხ მა რე ბო და ჩვენს თა ნა სოფ ლე ლებს. 

ლევანივანაშვილი:„ჩვენ,ერთად,
საჩხერესბევრსიკეთესმოვუტანთ!“

„ქართულიოცნება“ერთადერთიუალტერნატივოპოლიტიკურიგუნდია
საქართველოში, რომელიც ქვეყნის განვითარებასა და წინსვლაზეა
ორიენტირებული“,–ასეახსნა„ქართულიოცნების“რიგებშიყოფნისმი
ზეზი.თუმცა,საჩხერისმუნიციპალიტეტისსოფელჭორვილაშიდაბადე
ბულგაზრდილმაისიცაღიარა,რომთავისდროზე,პოლიტიკურადთა
ნასოფლელის,ბიძინაივანიშვილისფაქტორისგამოგააქტიურდა.
ამაყობს, რომ არც ჭორვილაში დაბადებულმა მეცენატმა გაუცრუა
ხალხსიმედიდაარცმისმიერდაარსებულმაპარტიამ.ამაყობსქვეყ
ნისმასშტაბითდამათშორის,საჩხერეშიშესრულებულიმასშტაბური
პროექტებით.მათგანხორციელებაშიგარკვეულიწვლილითავადაც
შეიტანა,საჩხერისსაკრებულოსთავმჯდომარისპოზიციიდან.
იცის,რომსაჩხერეშიგამოწვევებიისევარისდააქედანგამომდინა
რე, მშობლიურ მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებით გეგმებიც აქვს.
სწორედამიტომჩაერთოსაარჩევნომარათონში.
როგორიბავშვობაჰქონდაჭორვილაში?როდისგაიცნობიძინაივა
ნიშვილი?რისგამოშეექმნაპრობლემები„ნაციონალებთან“?რატომ
ჩაუდგასათავეში„ქართულიოცნების“საჩხერისორგანიზაციას?რა
გააკეთასაკრებულოშიდარისგაკეთებასაპირებსმერიაში?–ამდა
სხვასაინტერესოკითხვებზეპასუხებსსაჩხერისმერობისკანდიდა
ტის,ლევანივანაშვილისინტერვიუშიამოიკითხავთ:

დაიბადა 1984 წლის 26 ოქტომბერს, საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ჭორვილაში. სწავლობდა სოფელ ჭორვილას საშუალო სკოლაში. დაამთავრა 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართა
ლმცოდნეობის სპეციალობით. 20062012 წლებში ასწავლიდა სამოქალაქო გა
ნათლებას საჩხერის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ჭორვილასა და საირხის საჯა
რო სკოლებში. 2012 წელს გაათავისუფლეს პოლიტიკური ნიშნით. 

არის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება დემოკ
რატიული საქართველოს“ დამფუძნებელი ყრილობის დელეგატი. 20132014 
წლებში მუშაობდა სოფელ ჭორვილას საჯარო სკოლის დირექტორად. 20142017 
წლებში – საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ საკითხთა 
კომისიის თავმჯდომარედ. 

2017 წლიდან დღემდე არის საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავ
მჯდომარე. 2014 წლიდან არის საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა პო
ლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველოს“ 
საოლქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

ერ თხელ ასე თი ფაქ ტიც მოხ და: 10 
წლის ვიქ ნე ბო დი, ეზოს თან პრო დუქ
ტე ბით დატ ვირ თუ ლი სატ ვირ თო მან
ქა ნა მო ვი და. ჩე მი მე ზო ბე ლი არ იყო 
სახ ლში და მი სი პრო დუქ ტე ბი ჩვენ თან 
და ტო ვეს. არას დროს და მა ვიწ ყდე
ბა, რო ცა შინ მო სულ მე ზო ბელს ბი ძი
ნა ივა ნიშ ვი ლის მი ერ გა მოგ ზავ ნი ლი 
ნობათი მი ვუ ტა ნე. მა ნამ დე მეს მო და, 
ყვე ლა თბი ლად რომ მო იხ სე ნი ებ და, 
ყვე ლას ეხ მა რე ბო და... მე რე გზე ბიც 
მო ა წეს რი გა, ად გი ლობ რი ვებს სახ
ლე ბი გა და უ ხუ რა, ეხ მა რე ბო და ელექ
ტრო ე ნერ გი ი სა და გა ზის გა და სა ხა დის 
გა დახ და ში. მე რე ჩვე ნი სოფ ლის საზ
ღვრებ საც გას ცდა მი სი სი კე თე – ჯერ 
საჩ ხე რე ში, შემ დეგ კი მთელ ქვე ყა ნა ში 
და იწ ყო მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო ექ ტე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა. ახ ლაც მიმ დი ნა რე
ობს საჩ ხერე ლე ბის თვის საყ ვა რე ლი 
ცი ხის, „მო დი ნა ხეს“ რე ა ბი ლი ტა ცია, 
რაც სწო რედ მი სი და მი სი გუნ დის დამ
სა ხუ რე ბაა. და სა ნა ნია, ოპო ნენ ტე ბი 
ყვე ლა ფერ ზე რომ აკ რი ტი კე ბენ. მახ
სენ დე ბა, ხე ე ბის ტრან სპორ ტი რე ბა ზე 
რა ამ ბა ვი ატე ხეს და მე რე პირ ვე ლებ მა 
მო ი ნა ხუ ლეს ულა მა ზე სი დენ დრო ლო
გი უ რი პარ კი და ზო გა დად, ისარ გებ ლეს 
ყვე ლა იმ სი კე თით, რაც მან მო ი ტა ნა. 
ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილ თან უშუ ა ლო ურ თი
ერ თო ბა კი, 2014 წლი დან მაქვს. ამ პე

რი ო დი დან „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ საჩ ხე
რის ორ გა ნი ზა ცი ას ვხელ მძღვა ნე ლობ. 
ეს ჩემ თვის უდი დე სი პა ტი ვი და დი დი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბაა. 

–ანუ,ბიძინაივანიშვილისფაქტო
რის გამო ხართ „ქართული ოცნების“
რიგებში?

– არა მხო ლოდ. ვფიქ რობ, ეს ერ თა
დერ თი უალ ტერ ნა ტი ვო პო ლი ტი კუ
რი გუნ დია სა ქარ თვე ლო ში, რო მე ლიც 
არის ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა სა და წინ
სვლა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი. რო ცა 2011 
წელს ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილს მო ქა ლა ქე ო
ბა ჩა მო არ თვეს, რო გორც ყვე ლას, მეც 
გა მიჩ ნდა პრო ტეს ტის გრძნო ბა. მა შინ 
პე და გო გი ურ საქ მი ა ნო ბას ვე წე ო დი, 
სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბას, სა ხელ მწი
ფო სა და მო ქა ლა ქე ო ბას ვას წავ ლი დი. 
პრე ზი დენ ტის სა ხელ ზე ტექ სტი მო ვამ
ზა დე, რო მელ საც ხე ლი ჩემ მა კო ლე
გებ მა და თა ნა სოფ ლე ლებ მა მო ა წე
რეს. ეს ტექ სტი „მა ეს ტროს“ ეთერ შიც 
გა ვი და. 

– და ამის გამო „ნაციონალებთან“
პრობლემებიარშეგექმნათ?

– რა თქმა უნ და, 2 სკო ლა ში ვმუ შა
ობ დი და ორი ვე სკო ლი დან, პო ლი ტი
კუ რი ნიშ ნით, 1 დღის შუ ა ლე დით გა
მა თა ვი სუფ ლეს. თუ ბავ შვებს ას წავ ლი 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს, სა მო ქა ლა ქო 
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ლევანივანაშვილისყველაზედიდი
გულშემატკივარიდანანატრიშვილები

ოჯა ხი მი სი ნავ სა ყუ დე ლია. აქაა უბედ ნი ე რე სი – ცხოვ რე ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე
ლო ვა ნი სა მი ქალ ბა ტო ნის გა რე მოც ვა ში. 

მე უღ ლე, წარ მო შო ბით საჩ ხე რე ლი ხა თუ ნა ნა დი რა ძე, შემ თხვე ვით გა იც ნო. ურ
თი ერ თო ბა სო ცი ა ლურ ქსელ ში და იწ ყეს. ჯერ და მე გობ რდნენ, შემ დეგ კი მე გობ
რო ბა სიყ ვა რულ ში გა და ი ზარ და. შეყ ვა რე ბუ ლო ბის პე რი ო დი არას რუ ლი 1 წე ლი 
გაგ რძელ და. და ო ჯა ხე ბა კი, 2009 წლის 14 თე ბერ ვალს გა და წყვი ტეს, მაგ რამ წმინ
და ვა ლენ ტი ნის დღის თვის გან გებ არ და უმ თხვე ვი ათ – კან დი დატს მი აჩ ნია, რომ 
ადა მი ან მა სიყ ვა რუ ლით უნ და იც ხოვ როს. 18 თე ბერ ვალს იუ ბი ლარ მე უღ ლეს სა
ჩუ ქა რი გა უ კე თა და პირ ვე ლად სწო რედ ამ დღეს მი იყ ვა ნა სახ ლში, რო მე ლიც მა
ლე მა თი ბედ ნი ე რე ბი სა და კომ ფორ ტის ზო ნად იქ ცა. 

ქალ ბა ტო ნი ხა თუ ნა სა მე დი ცი ნო სფე რო ში საქ მი ა ნობს – საჩ ხე რის სა ა ვად მყო
ფო ში, სის ხლის ბან კის თა ნამ შრო მე ლია. 

პირ ველ შვილს 8 წე ლი ელოდ ნენ. მე უღ ლის ფეხ მძი მო ბის ამ ბა ვი შო ბის წი ნა 
დღეს გა ი გო, მა რი ა მო ბას კი მა მა გახ და. 2 წლის შემ დეგ მე ო რე ან გე ლო ზი შე ე
ძი ნათ. მა რი ა მი 4 წლი საა. ელე ნე კი – 2ის. ამ ბობს, რომ ბავ შვებ მა მთე ლი მი სი 
ცხოვ რე ბა თავ და ყი რა და ა ყე ნეს და ისიც, საგ რძნობ ლად შეც ვა ლეს. ამ ბობს იმა
საც, რომ გო გო ნებ მა ოჯახ ში უსაზ ღვრო ბედ ნი ე რე ბა შე მო ი ტა ნეს. 

მა რი ა მი და ელე ნე ძა ლი ან ნი ჭი ე რე ბი არი ან. უკ ვე ბევ რი ლექ სი იცი ან და მოს
წონთ, რო ცა მა მი კოს გა მოთ ქმით უყ ვე ბი ან. უყ ვართ მა მას თან ერ თად თა მა ში, ან 
მულ ტფილ მე ბის ყუ რე ბა. 

გუ ლი სწყდე ბა, რომ ოჯა ხის თვის ხში რად ვერ იც ლის. რო ცა სა არ ჩევ ნო მა რა
თონ ში ჩა ერ თო, მე უღ ლემ მხა რი და უ ჭი რა. ქალ ბა ტო ნი ხა თუ ნა მი სი ყვე ლა ზე დი
დი გულ შე მატ კი ვა რია. 

ჰო ბიც აქვს – ნა დი რო ბა უყ ვარს და მე გობ რებ თან ერ თად, ძი რი თა დად იხ ვსა 
 და მწყერ ზე სა ნა დი როდ ხში რად და დი ო და. ამ ბობს, რომ ნა დი რო ბა აზარ ტუ ლია. 
წელს სე ზონს ჩა აგ დებს – ახ ლა სხვა, „პო ლი ტი კურ აზარ ტშია“ და სხვა მი ზა ნი აქვს 
– საჩ ხერ ლე ბის ხმე ბის „მო ნა დი რე ბის“ შემ დეგ, მშობ ლი უ რი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
გან ვი თა რე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი უნ და შე ი ტა ნოს. 

გა ნათ ლე ბა ზე, თა ვი სუფ ლე ბა ზე ელა პა
რა კე ბი, ამის თვის უნ და იბ რძო ლო კი
დეც. და მეც ბრძო ლა და ვიწ ყე – „ქარ
თუ ლი ოც ნე ბის“ რი გებს შე ვუ ერ თდი. 
პარ ტი ის ხედ ვებს, მის და სავ ლურ
ევ რო პულ კურსს ვე თან ხმე ბი. ჩვე
ნი პარ ტია ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
ინარ ჩუ ნებს ქვე ყა ნა ში მშვი დო ბას, მი
უ ხე და ვად იმი სა, რომ ოკუ პან ტი მე ზო
ბე ლი გვყავს. „ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ ყვე
ლა ფერს აკე თებს, რომ ქვე ყა ნა ში იყოს 
სტა ბი ლუ რი გა რე მო და სწორ ნა ბი ჯებს 
დგამს, რა თა ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით 
გან ვვი თარ დეთ. 

– „ქართული ოცნება“ განათლების
მიმართულებითაც სწორ ნაბიჯებს
დგამს?

– დი ახ, გა ნათ ლე ბა ხე ლი სუფ ლე
ბის თვის პრი ო რი ტე ტუ ლია. თუნ დაც ის 
რად ღირს, რომ ამ ხე ლი სუფ ლე ბის პი
რო ბებ ში, მოს წავ ლე ებს სას კო ლო სა
ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი ურიგ დე ბათ. „ქარ
თულ მა ოც ნე ბამ“ შეძ ლო ისიც, რომ 
პე და გო გებს გა ე ზარ დათ ხელ ფა სი, 
დამ სა ხუ რე ბულ პენ სი ა ში გა დი ან. გარ
და ამი სა, ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
შენ დე ბა ან რე ა ბი ლი ტა ცია უტარ დე ბა 
სა გან მა ნა თლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებს. 
ხე ლი სუფ ლე ბა ნამ დვი ლად ყვე ლა
ფერს აკე თებს, რომ მო მა ვა ლი თა ო ბა 
იყოს ქვეყ ნის უკე თე სი მო მავ ლის გა
რან ტო რი. 

– 2017 წლიდან საჩხერის საკრებუ
ლოსთავმჯდომარისმოვალეობასას
რულებთ.ნაყოფიერიიყოამთანამდე
ბობაზეთქვენისაქმიანობა?

– ვფიქ რობ, ნა ყო ფი ე რი იყო. კარ
გად ვთა ნამ შრომ ლობ დით მე რი ას თან, 
რის გა მოც მოქ მე დი მე რის მად ლო ბე
ლი ვარ. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე 
ყვე ლა პრო ექ ტში აქ ტი უ რად ვი ყა ვით 
ჩარ თუ ლე ბი. უშუ ა ლოდ საკ რე ბუ ლოს 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი დან კი გა მოვ ყოფ 
ერთ ფაქტს: მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის 
სო ფე ლი დუ რე ვი, რო მელ საც არ ჰქონ
და სოფ ლის სტა ტუ სი. აქე დან 1950იან 
წლებ ში გაასახლეს მარ ნე ულ ში. ეს 
კარ გი ხალ ხი ვერ შე ე გუა იქაურობას 
და უმ რავ ლე სო ბა უკან დაგ ვიბ რუნ და. 
ყვე ლა შეხ ვედ რა ზე გვთხოვ დნენ, რომ 
ად გილ ს, სა დაც ცხოვ რობ დნენ, სოფ
ლის სტა ტუ სი ჰქო ნო და. აქ ტი უ რად ვი
მუ შა ვეთ და ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ
ლე ბის დახ მა რე ბით, მიმ დი ნა რე წლის 
1 იან ვრი დან დუ რევს სოფ ლის სტა ტუ
სი აქვს, რაც ად გი ლობ რი ვებს ძა ლი ან 
უხა რი ათ. 

–გამარჯვებისშემთხვევაშირაგეგ
მები გაქვთ მშობლიურ მუნიციპალი
ტეტთანდაკავშირებით?

– რო გორც საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა
რემ, რო გორც პარ ტი ის თავ მჯდო მა რემ 
და რო გორც საჩ ხე რელ მა, ვი ცი ყვე
ლა გა მოწ ვე ვა, რომ ლის წი ნა შეც დღეს 
საჩ ხე რე დგას. ხე ლი სუფ ლე ბამ, ჩვენ
მა გუნ დმა შევ ძე ლით და დღეს, საჩ
ხე რის ყვე ლა სო ფელ ში მიყ ვა ნი ლია 
კე თილ მოწ ყო ბი ლი გზა. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ დარ ჩე ნი ლია რი გი უბ ნე ბი, 
მა ინც შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სოფ ლე
ბის ცენ ტრამ დე მი სას ვლე ლი გზე ბი 
მო ას ფალ ტე ბუ ლი ან მო ბე ტო ნე ბუ ლია. 
და ვიწ ყეთ წყალ მო მა რა გე ბის სის
ტე მე ბის მო წეს რი გე ბა. გვრჩე ბა ორი 
დი დი სო ფე ლი კორ ბო უ ლი და ჯა ლა
ურ თა, სა დაც ჯერ საპ რო ექ ტო სა მუ შა
ო ე ბი მიმ დი ნა რე ობს და იმე დი მაქვს, 
ამ დიდ საქ მე საც მა ლე შე ვერ კი ნე ბით. 
ჩვე ნი გუნ დის პრი ო რი ტე ტი ინ ფრას
ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გაგ რძე ლე
ბა და დას რუ ლე ბა იქ ნე ბა. ასე ვე, უდი
დეს ყუ რად ღე ბას მი ვაქ ცევ სპორ ტულ, 
კულ ტუ რულ და სა გან მა ნათ ლებ ლო ინ
ფრას ტრუ ქუ რას. აკა კი წე რეთ ლის, პა ო
ლო იაშ ვი ლის, მუხ რან მა ჭა ვა რი ა ნის, 
ჯურ ხა ნა დი რა ძის... საჩ ხე რეს შე უძ ლია 
კულ ტუ რი სა და სპორ ტის მი მარ თუ ლე
ბით სა ო ცა რი თა ო ბე ბის აღ ზრდა და 
ამის ნა თე ლი მა გა ლი თი, ჩვე ნი სა სა ხე
ლო ლომ კა ცის, ჩვე ნი ლა შა ტა ლა ხა ძის 
გა მარ ჯვე ბაა, რო მე ლიც ასე გვე ა მა ყე ბა 

და გვინ და, ბევ რი ასე თი სა ა მა ყო ადა
მი ა ნი აღი ზარ დოს საჩ ხე რე ში – ამ მი
მარ თუ ლე ბით ხელ შეწ ყო ბა, ჩემ თვის 
პრი ო რი ტე ტი იქ ნე ბა. 

–„მოდინახეს“პროექტიუკვეახსე
ნეთ. ტურისტული ინფრასტრუქტურის
მოწყობათუიქნებათქვენთვისპრიო
რიტეტიდაზოგადად,საჩხერესდიდი
ტურისტულიპოტენციალიაქვს?

– რა თქმა უნ და. ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი
ლის ინი ცი რე ბით და იწ ყო და უკ ვე 
დას რუ ლე ბის ფა ზა შია საჩ ხე რი სა და 
ონის და მა კავ ში რე ბე ლი გზა, რო მე
ლიც ტუ რის ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბით გა
ა ცოც ხლებს ჩვენ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს. 
„მო დი ნა ხეს“ გარ და ტუ რის ტებს აუ ცი
ლებ ლად მო ი ზი დავს ჯრუ ჭის მო ნას ტე
რი, რომ ლის რე ა ბი ლი ტა ცი აც მიმ დი
ნა რე ობს და რო მე ლიც ჩვე ნი სა ვი ზი ტო 
ბა რა თია. მაგ რამ მთა ვა რი, მა ინც რა
ჭას თან და მა კავ ში რე ბე ლი გზაა, რო
მე ლიც ტუ რის ტებს მო ი ზი დავს საჩ ხე
რე ში. ამ მი მარ თუ ლე ბით, ცხა დია, მეც, 
რო გორც მე რი, ვი აქ ტი უ რებ. 

– დარწმუნებული ხართ ამის შანსი
მოგეცემათდამერიგახდებით?

– არ ჩევ ნე ბი ჩემ თვის უც ხო არ არის. 
2012 წლი დან ყვე ლა სა არ ჩვე ნო პე რი
ოდ ში, საჩ ხე რე ში სა არ ჩევ ნო შტაბს 
ვხელ მძღვა ნე ლობ დი. შუ ა ლე დუ რი 
არ ჩევ ნე ბის დროს სხვა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებ შიც ვი ყა ვი. ვფიქ რობ, წელ საც 
დე მოკ რა ტი უ ლი არ ჩევ ნე ბი, მშვიდ 
გა რე მო ში ჩა ტარ დე ბა. ზედ მეტ ხმა
ურს საჩ ხე რე ში ნამ დვი ლად არ ვე ლი. 
აქ „ქარ თულ ოც ნე ბას“ ძა ლი ან დი დი 
ნდო ბა აქვს. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, მად
ლი ა ნი საჩ ხე რ ლე ბის მხარ დაჭე რით 
„ქარ თული ოც ნე ბა“ 2 ოქ ტომ ბრის არ
ჩევ ნებ ში დი დი უპი რა ტე სო ბით გა ვი
მარ ჯვებთ. 

–უკვეახსენეთ,რომსაქმისკეთები
სას, საკრებულოსა და მერიის თანამ
შრომლობას უდიდესი მნიშვნელობა
აქვს. ფიქრობთ, „ქართული ოცნება“
საკრებულოშიც სოლიდურად იქნება
წარმოდგენილი?

– დი ახ, საკ რე ბუ ლო და მე რია ცალ
ცალ კე საქ მეს ვერ გა ა კე თებს. თა ნამ
შრომ ლო ბა და გუნ დუ რი მუ შა ო ბა აუ
ცი ლე ბე ლია. ერ თად უნ და ვიზ რუ ნოთ 
საჩ ხე რის გან ვი თა რე ბა ზე. ერ თად უნ და 
გა ვი აზ როთ ჩვე ნი საჩ ხერ ლე ბის ჭირ
ვა რა მი და ერ თად უნ და ვუ პა სუ ხოთ გა
მოწ ვე ვებს. ისე თი კარ გი კან დი და ტე ბი 
გვყავს, რო გორც პრო პორ ცი უ ლი, ისე 
მა ჟო რი ტა რუ ლი სი ით, რომ დარ წმუ
ნე ბუ ლი ვარ, საჩ ხე რის საკ რე ბუ ლო ში 
„ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ უმ რავ ლე სო ბით იქ
ნე ბა წარ მოდ გე ნი ლი და ჩვენ, ერ თად, 
საჩ ხე რეს ბევრ სი კე თეს მო ვუ ტანთ! 
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



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

2013 წელს საყოველთაოჯანდაცვის
პროგრამისამოქ მე დე ბით, „ქარ თულ მა 
ოც ნე ბამ“ სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა ჯან დაც
ვის ხა რის ხი ან სერ ვი სებ ზე უნი ვერ სა
ლურ ხელ მი საწ ვდო მო ბას. 2017 წლი
დან გა ნი საზ ღვრა ბე ნე ფი ცი ა რე ბის 
შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით დი ფე რენ ცი
ა ცი ის ახა ლი კრი ტე რი უ მე ბი. შე დე გად, 
40%დან 99.9%მდე გა ი ზარ და მო სახ
ლე ო ბის სერ ვი სე ბით მოც ვა, და ფი ნან
სდა 8,6 მლნზე მე ტი შემ თხვე ვა (2,8 
მლნ ბე ნე ფი ცი ა რი), რა ზეც 4,6 მლრდ 
ლარ ზე მე ტი გა მო ი ყო. 20132020წლებ
ში, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგ
რამით, საჩხერის მუნიციპალიტეტზე
გა მო ყო ფი ლი 64 077 840 ლა რით და ფი
ნან სდა 118 588 შემ თხვე ვა, მათ შო რის: 
გეგმური ამბულატორიული (298  003,9 
ლა რით 210 031 ბე ნე ფი ცი ა რი), გადაუ
დებელი ამბულატორიული (4 888 687 
ლა რით 62 607 შემ თხვე ვა), გადაუდებე
ლისტაციონარული(42 652 459 ლა რით 
36 046 შემ თხვე ვა), გეგმური ქირურგი
ული (8 894 397 ლა რით 8 359 შემ თხვე
ვა), მშობიარობა და საკეისრო კვეთა
(2 693 009 ლა რით 4 508 შემ თხვე ვა) და 
ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერა
პია(2 189 299 ლა რით 5 645 შემ თხვე ვა). 
გაიზარდა ონკოლოგიური პაციენტე
ბის ქიმიოთერაპია/სხივური თერაპი
ის კომპონენტში არსებული ლიმიტი
8 000ლარისოდენობით.

ქრონიკული დაავადების მქონე
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის მედიკა
მენტებზე ხელმისაწვდომობის პროგ
რამა ამოქ მედ და სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლი პი რე ბის (სა რე ი ტინ გო ქუ ლა 100 
ათა სამ დე), სა პენ სიო ასა კის მო ქა ლა
ქე ე ბი სა და შშმ ბავ შვე ბის თვის, ვე
ტე რა ნე ბი სა და გამ ყო ფი ხა ზის სოფ
ლე ბის მო სახ ლე ო ბის თვის. 20172021 
წლებ ში (ივ ლი სის მდგომ.), პროგ რა
მით, საჩხერისმუნიციპალიტეტში,და
ფი ნან სდა 10 910 ბე ნე ფი ცი ა რი (918 813 
ლა რი). 2012 წლის შემ დეგ, 3,4ჯერ – 29,0 
მი ლი ო ნი ლა რი დან 100,7 მი ლი ონ ლა
რამ დე გა ი ზარ და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე
ტი დან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
დაფინანსება,მათ შო რის, უპ რე ცე დენ
ტოდ, 7ჯერ გა ი ზარ და იმუნიზაციის
პროგრამის ბიუჯეტი (24.1 მლნ ლა რი 
შე ად გი ნა). სა ხელ მწი ფო უზ რუნ ველ
ყოფს 13 და ა ვა დე ბის პრე ვენ ცი ას, წარ
მა ტე ბით და ი ნერ გა 5 ახა ლი ვაქ ცი ნა. 
საჩხერის მუნიციპალიტეტში 65%დან 
100%მდე გა ი ზარ და იმუ ნი ზა ცი ით მიზ
ნობ რი ვი ჯგუ ფის მოც ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი.
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, საჩხერეში,სტა ცი
ო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბით 201მა (693 463 
ლა რი), ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მომ სა ხუ რე
ბით – 1 417მა პა ცი ენ ტმა (159 384 ლა რი) 
ისარ გებ ლა. დედათადაბავშვთაჯან
მრთელობის სფეროში ხე 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 ელი, 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. 2013
2020 წლებ ში, მუნიციპალიტეტში ან
ტე ნა ტა ლუ რი სერ ვი სის მიმ ღე ბია 7 830 
ორ სუ ლი (422 387 ლა რი), მე დი კა მენ ტე
ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი – 1910. 

2015 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში, მსოფ
ლი ო ში პირ ვე ლად, და იწ ყო C ჰეპა
ტიტის ელიმინაციის (აღმოფხვრის)
პროგრამა (21,7 მლნ ლა რი). პროგ რა მა 
მო ი ცავს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე
ბი სათ ვის უფა სო სკრი ნინგს, და ა ვა
დე ბის დი აგ ნოს ტი კა სა და კომ პა ნია 
„გი ლე ა დის“ და ფი ნან სე ბით C ჰე პა ტი
ტით და ა ვა დე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბის უფა
სო მკურ ნა ლო ბას უახ ლე სი თა ო ბის 
ძვი რად ღი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბით. 
პროგ რა მის დაწ ყე ბი დან 2021 წლის 1 
მა ი სამ დე, გა მოკ ვლე უ ლია 2,3 მლნ ბე
ნე ფი ცი ა რი, მკურ ნა ლო ბა ში ჩა ერ თო 74 
ათას ზე მე ტი და და ას რუ ლა 70 ათას ზე 
მეტ მა პირ მა, მიღ წე უ ლია უპ რე ცე დენ
ტო შე დე გი – სრუ ლად გა ნი კურ ნა და ა
ვა დე ბულ თა 98,9%, გა დარ ჩა 68 ათა სი 
ადა მი ა ნის სი ცოც ხლე. სა ქარ თვე ლო 
C ჰე პა ტიტ თან ბრძო ლა ში გლო ბა ლურ 
ლი დე რა დაა აღი ა რე ბუ ლი. საჩხერის
მუნიციპალიტეტიდან მკურ ნა ლო
ბა სა და სა დი აგ ნოს ტი კო კვლე ვებ ში 
ჩარ თუ ლი იყო 803 პი რი (156 744 ლა
რი). 2012 წლის შემ დეგ, საჩხერის 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. საჩხერეში, 20132021 წლებ ში, სულ 
797 შემ თხვე ვა 1  411 550 ლა რით და ფი
ნან სდა. 2013 წლიდან ხორციელდება
პირველადი ჯანდაცვის განახლებუ
ლიქსელისმოწყობა.პირ ვე ლა დი ჯან
დაც ვი სა და სოფ ლის ექი მის რო ლის 
გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით, 2014 წლი დან 
სა ხელ მწი ფოს სრუ ლი კომ პე ტენ ცია 
გახ და „სოფლის ექიმის“ პროგრამის
მარ თვა. 2014 წლის მა ი სი დან 30%ით 
გა ი ზარ და სოფლის ექიმებისა და ექ
თნებისხელფასი;2019 წელს „სოფ ლის 
ექი მის“ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა ში მო
ნა წი ლე სოფ ლის ექი მე ბი/ექ თნე ბი 
გა და ვიდ ნენ სსიპ სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი
ე ბის კო ორ დი ნა ცი ი სა და გა და უ დე ბე
ლი დახ მა რე ბის ცენ ტრის მარ თვა ში, 
სა ხელ მწი ფო აფი ნან სებს მა თი საქ მი ა
ნო ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ ხარ ჯებს. მიკ
რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე ფი ზი კურ 
პი რად და რე გის ტრი რე ბის შემ თხვე ვა
ში, სოფ ლის ექი მე ბი/ექ თნე ბი თა ვი
სუფ ლდე ბი ან სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა
დის გან. საჩხერისმუნიციპალიტეტს39 
სოფ ლის ექი მი და ექ თა ნი ემ სა ხუ რე ბა.

2013წელთანშედარებითგაიზარდა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ჯან
მრთელობის დაცვის სფეროს დაფი
ნანსება. 2020 წელს ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ რი 
აქ ტი ვე ბის ზრდამ 131,0 ათა სი ლა რი შე
ად გი ნა, 2013 წლის შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე
ბე ლი კი 101,9 ათა სი ლა რი იყო. 

მუნიციპალიტეტში,20122021წლებ
ში,ა(ა)იპსაზოგადოებრივიჯანდაცვის
ცენტრისმიერხორციელდება:გა დამ
დებ და არა გა დამ დებ და ა ვა დე ბა თა 
ეპიდ ზე დამ ხედ ვე ლო ბა და კონ ტრო ლი 
ჯან დაც ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის 
ხელ შეწ ყო ბა ზე, იმუ ნი ზა ცი ი სა და ენ ტე
რო ბი ო ზის პროგ რა მის შეს რუ ლე ბა ზე. 
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა/
რეაბილიტაცია: ს/ს „საჩ ხე რის რა ი
ო ნუ ლი სა ა ვად მყო ფო – პო ლიკ ლი ნი
კუ რი გა ერ თი ა ნე ბის“ ჰე მო დი ა ლი ზის 
გან ყო ფი ლე ბის აღ ჭურ ვა; სას წრა ფოს 
შე ნო ბის მშე ნებ ლო ბის დას რუ ლე ბა. ქ. 
საჩ ხე რე ში გა და უ დე ბე ლი დახ მა რე ბის 
ცენ ტრის ეზოს კე თილ მოწ ყო ბა; საჩ ხე
რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი ამ
ბუ ლა ტო რი ე ბის კე თილ მოწ ყო ბა.

20142019 წლებში, საჩხერის მუ
ნიციპალიტეტში, დასრულდა ახალი
ამბულატორიების მშენებლობა სოფ

ლებ ში: პე რე ვი ( 30 730,0 ლა რი), გო რი
სა (30 930,0 ლა რი), მოხ ვა (39 999 ლა რი), 
ცხა მი (93  237 ლა რი). 2019 წელს – გან
ხორ ცი ელ და მერ ჯე ვი/ივან წმინ და სა 
(5 994,6 ლა რი) და ჯა ლა ურ თის (23  595 
ლა რი) ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის სამ შე ნებ ლო 
სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი. ქ. საჩ
ხე რე ში აშენ და სას წრა ფოსა მე დი ცი

ნო პირ ვე ლა დი დახ მა რე ბის ცენ ტრი 
(142 515 ლა რი).

ხარისხიანიდახელმისაწვდომისა
მედიცინო მომსახურების უზრუნველ
საყოფად:

 � გა იზ რდე ბა მო სახ ლე ო ბის ხელ მი
საწ ვდო მო ბა ჯან მრთე ლო ბის ხა
რის ხი ანი დაც ვის 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;

 � 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 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; 

 � სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო
ბი სა და უსაფ რთხო გა რე მოს უზ
რუნ ველ სა ყო ფად, მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი გა ნა ხორ ცი ე ლებს ქმე დით 
ღო ნის ძი ე ბებს და პრე ვენ ცი უ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბით, ხელს 
შე უწ ყობს მო სახ ლე ო ბის ჯან
მრთე ლო ბის დაც ვას;

 � 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; 

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



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

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

2012წლისშემდეგ,ეტაპობრივადგა
იზარდასახელმწიფოპენსიისოდენო
ბები:2012 წლი სათ ვის საპენსიოასაკის
პირთაპენსია100 ლა რი იყო, 2020 წლის 
იან ვრი დან 2,2ჯერ მე ტი – 220 ლა რი, 70
წლისდამეტიასაკისმოქალაქეთაპენ
სია– 250 ლა რი; 2021 წლი დან პენ სი ის 
ოდე ნო ბა 240 ლა რით გა ნი საზ ღვრა, 70 
წელს გა და ცი ლე ბულ თა კი – 275 ლა რით. 
2016 წლი დან გა ნი საზ ღვრა პენ სი ის და
ნა მა ტი მაღალმთიან დასახლებაში
მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეები
სათვის, 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). საჩხერისმუნიცი
პალიტეტში, სა ხელ მწი ფო პენ სი ის მიმ
ღე ბი (01.04.2021 მდგომ.) 9066 პი რია. 2012 
წლის შემ დეგ 2,2ჯერ – 11  208  447დან 
24 703 789 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 სა პენ სიო ანაზ ღა უ
რე ბა ზე სულ 157 693 541 ლა რი და ი ხარ
ჯა. სახელმწიფოსწინაშეგანსაკუთრე
ბულისამსახურისგავ 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. საჩხერეში,
სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ის მიმ ღე
ბი (01.04. 2021 მდგომ.) 105 პი რია. 2012 
წლის შემ დეგ, კომ პენ სა ცი ებ ზე გა წე უ
ლი ხარ ჯი 4,8ჯერ – 132 656დან 633 758 
ლა რამ დე გა ი ზარ და, 20132021 წლებ
ში, სულ სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ებ ზე 
4  734 802 ლა რი გა ი ცა. მოსახლეობის
მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური
დახმარების პროგრამის 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 ზღვარს 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. საჩხერისმუნიცი
პალიტეტში სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სიღარიბისზღვარს
ქვემოთმყოფი 1 375 ოჯა ხია (01.04.2021 
წ. მდგომ ). 2012 წლის შემ დეგ 12,5ჯერ 
– 2  170 ათა სი დან 3 224 ათას ლა რამ დე 
გა ი ზარ და სა არ სე ბო შემ წე ო ბებ ზე გა
წე უ ლი ხარ ჯი. 20132021 წლებ ში საარ
სებოშემწეობაზესულ და ი ხარ ჯა 23 146 
ათა სი ლა რი, მათ შო რის პენ სი ონ რებ ზე 
– 4 030 ათა სი, შშმ პი რებ ზე – 2 233 ათა
სი, ბავ შვებ ზე – 9 148 ათა სი ლა რი. შშმ
პირები, მარჩენალდაკარგულები და
სხვა სოციალურ კატეგორიებს მიკუთ
ვნებული პირთა წრე ყო ველ თვი უ რად 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სო ცი ა ლუ რი პა კე
ტით – საჩხერეში,სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით 
სარ გებ ლობს 2 243 მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფი 
(01.04.2021 წ. მდგომ.), 2012 წლის შემ დეგ, 
გა წე უ ლი ხარ ჯი 5,8ჯერ – 682 446დან 
3 972 137 ლა რამ დე გა ი ზარ და. 20132021 
წლებ ში, სულ და ი ხარ ჯა 26 616 139 ლა
რი. 

საჩხერის მუნიციპალიტეტში 278 
დევ ნი ლია (01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 
წლის შემ დეგ, 104 856დან 155 070 ლა
რამ დე გა ი ზარ და შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ
ლი ხარ ჯი. 20132021 წლებ ში სულ და
ი ხარ ჯა 1  265 537 ლა რი. დევნილებზე
ზრუნ ვა, მა თი გან სახ ლე ბა და სო ცი ა
ლურეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის გა უმ
ჯო ბე სე ბა სა ხელ მწი ფოს ერთერ თი 
უმ თავ რე სი პრი ო რი ტე ტია. 2013 წლი
დან, გან სახ ლე ბის კრი ტე რი უ მე ბის 
შე სა ბა მი სად, დევ ნი ლებს ახა ლა შე ნე
ბულ კორ პუ სებ ში ბი ნე ბი და სოფ ლად 
სახ ლე ბი გა და ე ცე მათ. 2013 წლი დან 
(07.2021 წ. მო ნაც.), სა ქარ თვე ლოს მას
შტა ბით, გან სახ ლე ბის პროგ რა მე ბით, 
საც ხოვ რე ბე ლი ფარ თი 23 068მდე 
დევ ნილ ოჯახს გა და ე ცა, მათ გან საჩხე
რის მუნიციპალიტეტშიდაკ მა ყო ფილ
და 16 ოჯა ხი, მათ შო რის: პრო ექ ტით 
„სოფ ლად სახ ლი“ სა ხელ მწი ფომ სახ
ლი 8 დევ ნილ ოჯახს შე უს ყი და; სა ხელ
მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ფარ თი 
8 ოჯახს და უ კა ნონ და. საქართველოს
მასშტაბით,მიმდინარეწლისბოლომ
დე,დამატებით 1 359დევნილიოჯახი
განსახლდება. ასე ვე გრძელ ვა დი ა ნი 
საც ხოვ რებ ლით სა ხელ მწი ფომ, სა
ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, 1997 ეკომიგ
რანტიოჯახიდა აკ მა ყო ფი ლა: 20132021 
წ.წ. 667 ოჯახს და უ კა ნონ და საც ხოვ რებ
ლი ფარ თი და მი წის ნაკ ვე თი, 386 და
კა ნო ნე ბის პრო ცეს შია. დემოგრაფი
ული მდგომარეობის გაუმჯობესების
ხელშეწყობის პროგრამით (მე სა მე და 
მომ დევ ნო ბავ შვი) საჩხერეში, და ფი
ნან სე ბუ ლია 278 ბე ნე ფი ცი ა რი (1.04,2021 
წ. მდგომ.), 20162021 წლებ ში, სულ და ი
ხარ ჯა 2 978 800 ლა რი, მათ შო რის, 2020 
წელს – 498 950 ლა რი. 

ახალიკორონავირუსისგლობალურ
გამოწვევასთან სწრაფადდა ეფექტი
ანადგამკლავებისმიზნით,სოციალუ
რი დაცვის მიმართულებით გატარ
და მნიშვნელოვანი 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 სხვ. ახალი
კორონავირუსით გამოწვეული სოცი
ალურეკონომიკური მდგომარეობის
გაუარესების გამო, მოსახლეობის სო
ციალური დახმარების მიზნით, 2020
2021 წ.წ, სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან გა
მო ი ყო 193 014 865 ლა რი. მათ შო რის, 
საჩ ხე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ზე – 2 926 966 
ლა რი. სახელმწიფო დახმარების მი
ღებისუფლება6თვისვადითმოიპო
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 – 35ლ). პროგ რა
მა ში, 2020 წელს, საჩხერის მუნიციპა
ლიტეტიდან,ჩარ თუ ლი იყო 1260 ოჯა ხი, 
2021 წელს (06.2021 წ. მდგომ.) – 1382 ოჯა
ხი. ყოველთვიური დახმარება (თვეში
100ლარი)გა ნი საზ ღვრა სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა ბა
ზა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 100  000მდე 
სა რე ი ტინ გო ქუ ლის მქო ნე ოჯა ხე ბის
თვი საც, რო მელ თაც ჰყავთ 3 ან მე ტი 16 
წლის ჩათ ვლით ასა კის შვი ლი. პროგ
რა მით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 2020 წელს 
ისარ გებ ლა 318მა პირ მა, 2021 წელს 
(06.2021 წ. მო ნა ცემ.) – 350მა. მკვეთ
რადგამოხატულიშშმპირებისადა18
წლამდე შშმ ბავშვებისთვის, სო ცი ა
ლუ რი პა კე ტის დახ მა რე ბას თან ერ თად, 
და მა ტე ბით 100 ლა რი (6 თვით) – პროგ
რა მა ში, 2020 წელს, ჩა ერ თო 556 პი რი 
(2021 06.2021 წ. მო ნა ცემ.) – 535.

„ახალი კორონავირუსით (SARS
COV2) გამოწვეული ინფექციის (CO
VID19) შედეგად მიყენებული ზიანის
შემსუბუქებისმიზნობრივისახელმწი
ფოპროგრამით,და საქ მე ბის სა ხელ წი
ფო სა ა გენ ტო კომ პენ სა ცი ებს გას ცემს 
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. ერთჯერადი300ლარიანიკომპენ
საციამი ი ღო 248 867მა ფორმალურმა/
არაფორმალურმა თვითდასაქმებულ
მა,ჯამ ში, 74 660 000 ლა რი. 2020 წლის 
4 დე კემ ბრი დან ერ თჯე რა დი, 300ლა
რი ა ნი კომ პენ სა ცი ე ბი გა ი ცა იმ პი
რებ ზე, ვისაც შეეხო შეზღუდვები, და
კარგეს შემოსავალი ან შეუჩერდათ
ეკონომიკურისაქმიანობა(121 634 პირ
ზე ჯამ ში 36 490 200 ლა რი). დაქირავე
ბით დასაქმებულებისთვის, რომლებ
მაც დაკარგეს სამსახური ან იყვნენ
უხელფასო შვებულებაში, და წეს და 
ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა 1200ლა რი ა ნი 
კომ პენ სა ცი ით (6 თვე, თვე ში – 200 ლ). 
ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი 
სო ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე
ო ბის გა უ ა რე სე ბის გა მო, სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის მიზ ნით, კომ პენ სა ცია ჯამ

ში მი ი ღო: 2020 წელს – 162 271მა პირ მა 
(131 237 800 ლ), 2021 წელს – ჯამ ში გა ი ცა 
141 909 200 ლა რის კომ პენ სა ცია.

2013 წელთან შედარებით 2,3ჯერ
გაიზარდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯე
ტიდან სოციალური დაცვის სფეროს
დაფინანსება. 2020 წელს სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ რი 
აქ ტი ვე ბის ზრდამ 941,0 ათა სი ლა რი შე
ად გი ნა, 2013 წლის შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე
ბე ლი კი 412,3 ათა სი ლა რი იყო. 

მუნიციპალიტეტში,20122021წლებ
ში, სოციალური დაცვის სფეროში
განხორციელდა/ხორციელდება 11
პროგრამას, მათ შორის: ავად მყოფ თა 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვა; შშმ პირ თა სო ცი ა
ლუ რი დაც ვა; ომი სა და შრო მის ვე ტე
რა ნე ბი სა და მათ ოჯა ხე ბის ფი ნან სუ
რი დახ მა რე ბა; ბავ შვთა სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვა; მარ ჩე ნალ და კარ გულ პირ თა 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვა; უფა სო სა სა დი ლოს 
და ფი ნან სე ბა; საჩ ხე რეპე რე ვი და პე
რე ვისაჩ ხე რის სა ავ ტო ბუ სო რე ი სე ბის 
სუბ სი დი რე ბა და სხვ. 

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

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

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

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

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

 � გაგ რძელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სა პენ სიო ასა კის პირ თა პენ სი ით 
უზ რუნ ველ ყო ფა კა ნონ მდებ ლო
ბით დად გე ნი ლი წე სის შე სა ბა მი
სად;

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

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

 � 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;

 � შე იქ მნე ბა/და იხ ვე წე ბა და გან ვი
თარ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში შრო მი
თი მიგ რა ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
კა ნომ დებ ლო ბა; გაჩ ნდე ბა და და
იხ ვე წე ბა შრო მი თი მიგ რან ტე ბის 
(ემიგ რან ტე ბი/იმიგ რან ტე ბი) უფ
ლე ბე ბის დაც ვის გა მარ თუ ლი და 
ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბი;

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

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

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

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

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

2012 წლის შემ დეგ, 2,1ჯერ, გა ი ზარ
და უმაღლესი განათლების და ფი ნან
სე ბა. უმაღლესი განათლების 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 მეცნიერებისა
დასამეცნიეროკვლევების 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.
საჩ ხე რე ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 21 მუ ნი ცი
პა ლუ რი სა ბავ შვო ბა ღი ( 4 – ქ. საჩ ხე რე
ში, 17 – სოფ ლად).

2013 წლის შემდეგ საქართველოს
მასშტაბით საბავშვო ბაღები გახდა
უფასო. მნიშვნელოვნად გაიზარდა
საჩხერეშიადრეულიდასკოლამდელი
აღზრდისა და განათლების დაწესე
ბულებების დაფინანსება. 2020 წელს, 
გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით, მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ
რი აქ ტი ვე ბის ზრდამ 3 მლნ 523,8 ათა სი 
ლა რი შე ად გი ნა, მათ შო რის, 1 მლნ 916,9 
ათა სი – სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის მი
მარ თუ ლე ბით. 2013 წელს კი შე სა ბა მი სი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 198,9 ათა სი ლა რი იყო.

20142021 წლებში, საჩხერის მუნი
ციპალიტეტისსაბავშვობაღებშიმშე
ნებლობარეაბილიტაციის არაერთი
პროექტიგანხორციელდა.მათ შო რის: 
20142016წლებშიაშენ და 11 სა ბავ შვო 
ბა ღი; 2014 წელს კა პი ტა ლუ რად შე კეთ
და ქ. საჩ ხე რის №2 სა ბავ შვო ბა ღი, 
(179,9 ათა სი ლა რი). 2015 წელს, ად გი
ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან და ფი ნან სდა 
სოფ ლე ბის (პე რე ვი, ორ ღუ ლი, გო რი სა, 
ჭა ლო ვა ნი) სა ბავ შვო ბა ღე ბის ეზო ე
ბის კე თილ მოწ ყო ბის სა მუ შა ო ე ბი (35, 
2 ათა სი ლა რი); 3 სოფ ლის (ჭა ლო ვა ნი, 
ორ ღუ ლი, პე რე ვი) სა ბავ შვო ბა ღებ
ში გაზ გაყ ვა ნი ლო ბის სა მუ შა ო ე ბი (7,6 
ათა სი ლა რი), ჭორ ვი ლა ში სა ბავ შვო 
ბა ღის რე კონ სტრუქ ცია (24, 5 ათა სი 
ლა რი), სხვი ტორ ში სა ბავ შვო ბა ღის 
რე მონ ტი (22, 9 ათა სი ლა რი), ქ. საჩ
ხე რე ში, ა. წე რეთ ლის სა ხე ლო ბის სა
ბავ შვო ბაღ თან მი სას ვლე ლი ს/გზის 
რე ა ბი ლი ტა ცია და ეზოს შე მო ღობ ვა
კე თილ მოწ ყო ბა (34,4 ათა სი ლა რი), სა
ირ ხე ში ბა ღის შე ნო ბის სა ხუ რა ვის რე
კონ ტრუქ ცია (25, 4 ათა სი ლა რი). 2016
წელს–აშენ და სოფ. ცხა მის სა ბავ შვო 
ბა ღი, რა ზეც რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე
ბის ფონ დი დან 173,4 ათა სი ლა რი და
ი ხარ ჯა; გა რე მონ ტდა სოფ. მერ ჯე ვის 
სა ბავ შვო ბა ღი (ად გი ლობ რი ვი ბი უ
ჯე ტი დან 34 ათა სი ლა რი). 2017 წელს
სოფ ლე ბის: სხვი ტო რის, სა ირ ხი სა და 
ქ. საჩ ხე რის აკ. წე რეთ ლის სა ხე ლო ბის 
სა ბავ შვო ბა ღე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე 
ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან 140 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯა, ქ. საჩ ხე რის №2 ბა
ღის შე მო ღობ ვა ზე (9, 8 ათა სი ლა რი). 
ათა სი ლა რი). 20182019 წლებში სო
ფელ არ გვეთ ში აშენ და ახა ლი სა ბავ
შვო ბა ღი, რა ზეც რე გი ო ნუ ლი გან ვი

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.

მერჯევისსაბავშვობაღი
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



„ქართულიოცნების“უმნიშვნელოვანესი
პრიორიტეტების–განათლებისადამეცნიე
რებისმიმართულებითგანხორციელდება:
 � და წე სე ბუ ლე ბებ ში ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა

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

 � გაგ რძელ დე ბა სკო ლამ დე ლი აღ ზდი 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 მის სკო ლამ დე ლი გა
ნათ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა. 

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

 � 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 საჩ ხე რე 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; 2021 წელს, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტროს 
სკო ლე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის ფარ გლებ ში, 
და ფი ნან სდა სა ჯა რო სო ლე ბის მცი რე სა რე ა ბი ლი
ტა ციო სა მუ შა ო ე ბის 20 პრო ექ ტი (ჯა მუ რი 120 ათა სი 
ლა რი). რე ა ბი ლი ტა ცია გან ხორ ცი ელ დე ბა: მა ხა თა
უ რის, მოძ ვის, სა ირ ხის, სა ვა ნის, სპე თის, სხვი ტო
რის, ლი ჩის, ჭა ლო ვა ნის, ქ. საჩ ხე რე ში მე3, ჭა ლის, 
სა რე კის, კორ ბო უ ლის №1, ორ ბო უ ლის №1 სა ჯა რო 
სკო ლას თან შე რეწ მუ ლი კა პა ნა ძე ე ბის დაწ ყე ბით, 
ქ. საჩ ხე რის მე2, ქ. საჩ ხე რე ში პირ ველ, კორ ბო უ
ლის №2, ჭა ლის სა ჯა რო სკო ლა და მას თან შერ
წყმუ ლი სოფ. დარ ყის დაწ ყე ბით, ნიგ ვზა რის, შო მა
ხე თის, ჭორ ვი ლის სა ჯა რო სკო ლებ ში;

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

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

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

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

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

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

თა რე ბის ფონ დი დან 356,9 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. 
2020წელსგან ხორ ცი ელ და ა. წე რეთ ლის სა ხე ლო
ბის სა ბავ შვო ბა ღის გათ ბო ბის სის ტე მი სა და საქ
ვა ბის მშე ნებ ლო ბა (72, 2 ათა სი ლა რი). 2021 წელს
დას რულ და – ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო
ბა სო ფელ კორ ბო ულ სა და მერ ჯევ ში (მუ ნი ცი პა
ლუ რი გან ვი თა რებ სი ფონ დი დან 1 მლნ 400 ათა სი 
ლა რი), ასე ვე სრუ ლი რე კონ სტრუქ ცია – ჩი ხა სა და 
ჭა ლა ში არ სე ბულ სა ბავ შო ბა ღებ ში. 

შესრულებულისამუშაოებისშედეგად,2021 წელს 
სა ბავ შვო ბა ღებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე
ბი 950 აღსაზრდელიდა დის. მათ 54 აღ მზრდე ლი, 21 
ექი მი/ექ თა ნი და 5 ფსი ქო ლო გი ემ სა ხუ რე ბა. 2012 
წლი დან დღემ დე, აღმზრდელპედაგოგთა ხელფა
სები205დან 500 ლა რამ დე გა იზ რდა. 2,6 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და კვებისთანხათი თო ე ულ აღ საზ რდელ ზე. 
სასკოლომზაობისჯგუფები7 სა ბავ შვო ბაღ ში ფუნ
ქცი ო ნი რებს, რომ ლებ შიც 185 აღ საზ რდე ლია.

ზოგადიგანათლება
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 32 საჯარო

სკოლა (ქა ლაქ ში – 3, სოფ ლად – 29, მათ შო რის 14 
– მა ღალ მთი ა ნი და სახ ლე ბის სტა ტუ სის მქო ნე სო
ფელ ში). სა ჯა რო სკო ლებ ში 4955 მოს წავ ლე და 737 
მას წავ ლე ბე ლია. მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის 
მი ერ, 2020 წლის მდგო მა რე ო ბით, იდენ ტი ფი ცი რე
ბუ ლია 81 სსსმ მოს წავ ლე. სპეც მას წავ ლებ ლის სტა
ტუ სით სარ გებ ლობს 28 მას წავ ლე ბე ლი. 10 სა ჯა რო 
სკო ლა ში სა ზო გა დო ებ რივ წეს რიგს 20 მან და ტუ რი 
იცავს. სა ჯა რო სკო ლებს 5 ექი მი ემ სა ხუ რე ბა.

20132021 წლებში, ზოგადიგანათლებისსფერო
ში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინიტრომ, საჩხერის მუნიციპალიტეტში, განა
ხორციელასხვადასხვაპროგრამა.მათშორის:2013
2019 წლებ ში, წარჩინებულმოსწავლეთამედლების
ქვეპროგრამით გა მოვ ლინ და 308 ოქ რო სა და ვერ
ცხლის მე და ლო სა ნი, 20182019 წლებ ში, 79 ოქ როს 
და 31 ვერ ცხლის მე და ლო სა ნი. 20172019 წლებში,
სა ჯა რო სკო ლებ ზე 420სასკოლოჟურნალიგა ი ცა და 
უფა სოდ 19021 სახელმძღვანელოდა რიგ და. საჯარო
სკოლისტრანსპორტითუზრუნველყოფის პროგრა
მაში ჩარ თუ ლია 31 სა ჯა რო სკო ლის (119 მი მარ თუ
ლე ბა) 17584 მოს წავ ლე (20182019 წ. I სე მესტ.). 2017
2020 წლებ ში, სასკოლოაქტივობებისხელშეწყობის
პროგრამით,80 პრო ექ ტი და ფი ნან სდა და 156 აქ ტი
ვო ბას შე ეწ ყო ხე ლი. 20132019 წელს, პირ ველ კლა
სე ლებს სა ჩუქ რად 3026 კომ პი უ ტე რი გა და ე ცათ (მათ 
შო რის, 20172019 წლებ ში – 1337), კლა სის დამ რი გებ
ლენს – 116 (მათ შო რის, 20172019 წლებ ში – 83). ზო
გადიგანათლებისრეფორმისხელშეწყობისპროგ
რამით,20182019 წლებ ში, ოპტიკურიკავშირითადა
მაღალსიჩქარიანიინტერნეტითაღ ჭურ ვის 21 პრო
ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. 20132019 წლებ ში, პორტაბე
ლური კომპიუტერებით და სა ჩუქ რდა 353 წარ ჩი ნე
ბუ ლი მოს წავ ლე (მათ შო რის, 20172019 წლებ ში – 77). 
„ახალისკოლისმოდელის“ფარ გლებ ში, 2019 წელს, 
12 სა ჯა რო სკო ლას სულ 239 კომ პი უ ტე რი და 30 პრო
ექ ტო რი გა და ე ცა. პროფესიული განათლების გან
ვითარების ხელშეწყობის პროგრამით, სკო ლებ ში 
პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის კურ სე ბის და ნერ გვის მიზ
ნით, 20172020 წლებ ში, სა ჯა რო სკო ლებ ში 37 პრო ექ
ტი გან ხორ ცი ელ და. 20152019წლებში,სა ჯა რო სკო
ლე ბის შესაბამისიმატერიალურტექნიკურიბაზით, 
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 44 
პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო
პროგრამით,20132021 წლებ ში, საჩ ხე რის 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 35 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. შე დე გად, 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლად ადაპტირებულია 20 სა ჯა
რო სკო ლა. ცენ ტრა ლუ რი გათბობისსისტემითაღ
ჭურ ვი ლია ყველა საჯარო სკოლა. მათ შო რის: 2013
წელს4 სა ჯა რო სკო ლის ნა წი ლობ რივ რე ა ბი ლი ტა
ცი ა ზე სულ 177 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. 2014 წელს
ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და 8 სა ჯა რო 
სკო ლას (ჯა მუ რად 237 ათა სი ლა რი); 2015წელსგან
ხორ ცი ელ და 6 სა ჯა რო სკო ლის ნა წი ლობ რი ვი რე ა
ბი ლი ტა ცია, 2 სა ჯა რო სკო ლის სა მე დი ცი ნო ოთა ხის 
მოწ ყო ბა და საჩ ხე რის სა გა ნა მა ნათ ლებ ლო რე სურ
სცენ ტრის რე ა ბი ლი ტა ცია (სულ 172,4 ათა სი ლა რი); 
2016წელს3 სა ჯა რო სკო ლის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი
ლი ტა ცია, 2 სკო ლის სა მე დი ცი ნო ოთა ხის მოწ ყო ბა 
ჯამ ში, 18,9 ათა სი ლა რით და ფი ნან სდა. 2017 წელს
აშენდა სო ფელ კორ ბო უ ლის №1 სა ჯა რო სკო ლა 
(შერ წყმუ ლი კა პა ნა ძე ე ბის დაწ ყე ბი თი, 460,5 ათა სი 
ლარი);ქ. საჩ ხე რე სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო 
სკო ლებ ში და ფი ნან სდა სხვა დას ხვა სა ხის ინ ფრას
ტრუქ ტუ რუ ლი სა მუ შა ო ე ბი. 2018წელს– აშენ და სოფ. 
სა რე კის სა ჯა რო სკო ლას თან შერ წყმუ ლი სო ფელ 
ბა ჯი თის დაწ ყე ბი თი სა ჯა რო სკო ლა, რა ზეც, მუ ნი ცი
პა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ფონ დი დან, 700 ათა სი ლა
რი და ი ხარ ჯა. წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მის რე ა ბი
ლი ტა ცია და ფი ნან სდა 1 სოფ ლის, ხო ლო გათ ბო ბის 
სის ტე მე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია 6 სოფ ლის სა ჯა რო სკო
ლებ ში. 2019წელსქ. საჩ ხე რი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის სოფ ლე ბის სა ჯა რო სკო ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
პრო ექ ტებზე, სა ერ თო ჯამ ში, 913, 1 ათა სი ლა რი და
ი ხარ ჯა. მათ შო რის, გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რედ, 
სოფ. ჯრი ა ში შე მო ი ღო ბა დაწ ყე ბი თი სკო ლა (8,7 
ათა სი ლა რი) და სოფ. პე რე ვის სკო ლა ში გა ნხორ ცი
ელ და საკ ლა სო ოთა ხე ბი სა და სვე ლი წერ ტი ლე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცია (64,9 ათა სი ლა რი). იმა ვე წელს დას
რულ და სოფ. კორ ბო უ ლის №2 სა ჯა რო სკო ლას თან 
შერ წყმუ ლი კა პა ნა ძე ე ბის დაწ ყე ბი თი სკო ლის მშე
ნებ ლო ბა (780 ათა სი ლა რი).

2020 წელს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
სკოლებისსახელმწიფოპროგრამით,საჩ ხე რის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სა ჯა რო სკო ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი
ის 35 პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე 592, 8 ათა სი ლა
რი და ი ხარ ჯა. მათ შო რის სვე ლი წერ ტი ლე ბი მო ეწ ყო 
30 სა ჯა რო სკო ლა ში. 2021 წელს, ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროს სკოლების სახელმწიფო პროგრამის 
ფარგლებში, – და ფი ნან სდა სა ჯა რო სკო ლე ბის მცი
რე სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი, ჯა მუ რად 120 ათა
სი ლა რით. მიმდინარეობს სა ტენ დე რო პრო ცე დუ
რე ბი. 

პროფესიულიგანათლება
ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ო ბის უნა რე ბის გა ნახ

ლე ბი სა და შრო მის ბაზ რის მოთ ხოვ ნე ბის დაკ მა
ყო ფი ლე ბის მიზ ნით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მნა 
ზრდას რულ თა მოკ ლე ვა დი ა ნი პრო ფე სი უ ლი მომ
ზა დე ბაგა დამ ზა დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 2021 წლის 
მდგო მა რე ო ბით, საჩხერისმუნიციპალიტეტში, პრო
ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა/გა დამ ზა დე ბის 4 პროგ რა მაა 
ხელ მი საწ ვდო მი, რო მელ საც შპს კო ლე ჯი „ბიზ ნე სი
სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის აკა დე მია“ ახორ ცი ე ლებს.

უმაღლესიგანათლება
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, 

2018 წლი დან, სოციალურიპროგრამისფარგლებში,
დაფინანსება მოიცავს იმერეთის რეგიონის (ბაღ
დათი,საჩხერე,ტყიბული,წყალტუბო,ჭიათურახა
რაგაულიდახონი)მა ღალ მთი ა ნი სტა ტუ სის მქო ნე 
სოფ ლე ბის სკო ლის კურ სდამ თავ რე ბუ ლებს, 2018
2019 ს/წელს იმე რე თის რე გი ო ნი დან და ფი ნან სდა 12 
სტუ დენ ტი, 20192020 ს/წელს 12 სტუ დენ ტი, 20202021 
ს/წელს – 12 სტუ დენ ტი. ასე ვე გამ ყო ფი ხა ზის პროგ
რა მით, 20202021 ს/წელს და ფი ნან სდა 15 სტუ დენ ტი. 

საჩხერისილიაჭავჭავაძისსახელობის№2საჯაროსკოლა
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კულტურა
საჩხერეშიფუნქციონირებსმუნიცი

პალიტეტისმერიისკულტურის,განათ
ლების,სპორტის,ძეგლთადაცვისადა
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური,
მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებუ
ლი შემდეგი დაწესებულებები: ა(ა)იპ 
საჩ ხე რის მოს წავ ლეახალ გაზ რდო ბის 
სახ ლი, ჯურ ხა ნა დი რა ძის სა ხე ლო ბის 
მხა რეთ მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მი, აკა კი 
წე რეთ ლის სა ხე ლო ბის სახ ელმ წი ფო 
მუ ზე უ მი სო ფელ სხვი ტორ ში, მუხ რან 
მა ჭა ვა რი ა ნის სახლმუ ზე უ მი სო ფელ 
არ გვეთ ში, პა ო ლო იაშ ვი ლის სახლმუ
ზე უ მი სო ფელ არ გვეთ ში, აკა დე მი კოს კ. 
წე რეთ ლი სა და მხატ ვარ ს. წე რეთ ლის 
სახლმუ ზე უ მი სო ფელ კალ ვა თა ში, აკ. 
წე რეთ ლის სა ხე ლო ბის ცენ ტრა ლუ რი 
ბიბ ლი ო თე კა, სა ბავ შვო ბიბ ლი ო თე კა, 
15 სა სოფ ლო ბიბ ლი ო თე კა, ა(ა)იპ და
ვით თო რა ძის სა ხე ლო ბის სა მუ სი კო 
სკო ლა, ა(ა)იპ სო სო წე რეთ ლის სა ხე
ლო ბის სამ ხატ ვრო სკო ლა, ა(ა)იპ მე
დეა ჯა ფა რი ძის სა ხე ლო ბის არ გვე თის 
კულ ტუ რის სახ ლი, ა(ა)იპ ობო ლა ცი მა
კუ რი ძის სა ხე ლო ბის კულ ტუ რის ცენ
ტრი, სო ფელ სა რე კის კულ ტუ რულსა
გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრი. კულ ტუ რის 
ცენ ტრში ფუნ ქცი ო ნი რებს: ქო რე ოგ რა
ფი უ ლი ან სამ ბლი ,,სა მე ფო”, სა ხალ ხო 
თე ატ რი „პა ო ლო“, თო ჯი ნე ბის თე ატ რი, 
ფოლ კლო რუ ლი ან სამ ბლი ,,მო დი ნა
ხე”, ხალ ხურ საკ რავ თა ან სამ ბლი ,,სა
პოვ ნე ლა”, ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ან სამ ბლი 
,,შე ვარ დე ნი”, სა მეჯ ლი სოსპორ ტუ ლი 
ცეკ ვის ან სამ ბლი ,,ელე გან ტი”, მა მია 
ხა ტე ლიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის სა მუ სი კო 
სტუ დია, ბი ჭუ ნა თა ან სამ ბლი ,,გან თი ა
დი”, გო გო ნა თა ან სამ ბლი ,,ნამ ცე ცე ბი” 
და მე ვი ო ლი ნე თა ან სამ ბლი, სა ლოტ
ბა რო სკო ლა.

მოსწავლეახალგაზრდობის სახ
ლში ფუნქციონირებს: ქო რე ოგ რა ფი
უ ლი ან სამ ბლი „სა წე რეთ ლო“, სა მეჯ
ლი სოსპორ ტუ ლი ცეკ ვის ან სამ ბლი 
,,ელე გან ტი”, სა ეს ტრა დო სიმ ღე რე ბის 
სტუ დია „ათი ნა თი“, მა კა მა ხა რა ძის სა
ბა ლე ტო სტუ დია „საჩ ხე რის ტანცკლა
სი“, თე ატ რა ლუ რი სტუ დია „თეარ ტი“, 
თო ჯი ნე ბის თე ატ რი „კოკ რო ჭი ნა“, ასე
ვე ფუნ ქცი ო ნი რებს 20მდე სხვა დას ხვა 
მი მარ თუ ლე ბის წრე. სამუსიკოსკოლა
ში ფუნქციონირებს: ხალ ხუ რი სიმ ღე
რე ბის ან სამ ბლი „ჩა ნამ ღე რი“, ხალ ხურ 
საკ რავ თა, სა ვი ო ლი ნო და სა ფორ ტე პი
ა ნო ან სამ ბლე ბი.

2013 წელთან შედარებით გაიზარ
და კულტურის სფეროს დაფინანსება.
2020 წელს კულ ტუ რის მი მარ თუ ლე ბით 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხარ ჯებ მა და არა
ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდამ 1 მლნ 
575,3 ათა სი ლა რი შე ად გი ნა, 2013 წლის 
შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი კი 727,9 ათა სი 
ლა რი იყო.

20142021 წლებში მნიშვნელოვნად
გაიზარდასაზოგადოებისჩართულობა
კულტურულცხოვრებაში.მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში ყო ველ წლი უ რად იმარ თე ბა სა
ხალ ხო დღე სას წა უ ლე ბი, ლი ტე რა ტუ
რუ ლი, კლა სი კუ რი მუ სი კის, საჩ ხე რის 

სა ხე ლო ვა ნი ადა მი ა ნე ბი სად მი მიძ
ღვნი ლი სა ღა მო ე ბი, ტარ დე ბა კონ
ცერ ტე ბი, მათ შო რის – სა ხელ მწი ფო 
ან სამ ბლე ბი სა და სა ხელ მწი ფო აკა
დე მი უ რი თე ატ რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით, 
ეწ ყო ბა მხატ ვარ თა გა მო ფე ნე ბი, 2016 
წელს პირ ვე ლად გა ი მარ თა სა ხალ ხო 
დღე სას წა უ ლი „მუხ რა ნო ბა“. 

2019 წელს და ფუძ ნდა ა(ა)იპ „იმე
რეთის დანიშნულების ადგილის მარ
თვის ორგანიზაცია“, რომ ლის მი ზა
ნია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტუ რის ტუ ლი 
პო ტენ ცი ა ლის წარ მო ჩე ნა და ტუ რის
ტუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლე ბის 
ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბა, ამ კუთ ხით, 
საჩ ხე რე ში, 20182020 წლებ ში, და ი გეგ
მა და გან ხორ ცი ელ და სა ინ ფორ მა ციო 
და მე დი ა ტუ რე ბი ტუ რის ტუ ლი სა ა გენ
ტო ე ბი სა და ტე ლე ვი ზი ე ბი სათ ვის. სა
ქარ თვე ლოს კულ ტუ რის სა მი ნის ტროს 
დაქ ვემ დე ბა რე ბა შია აკაკი წერეთლის
სახელმწიფომუზეუმი,რომელსაც 2019 
წელს 10  ათა სი, მუხრანმაჭავარიანის
სახლმუზეუმს კი 2 ათა სი ვი ზი ტო რი 
ეს ტუმ რა. საჩხერის მხარეთმცოდნე
ობის მუზეუმში, 20132021 წლებ ში, 34 
თე მა ტუ რი გა მო ფე ნა გა ი მარ თა, იმა ვე 
პე რი ოდ ში მუ ზე უმს 126 122 დამ თვა ლი
ე რე ბე ლი სტუმ რობ და.

 საჩხერისკულტურისცენტრშიდა
იდგა სპექტაკლები: „მე ფე ლი რი“ და 
„ცხოვ რე ბა იდი ო ტი სა“, „ფე რა დი ბუშ
ტე ბი“. მოს წავ ლეახალ გაზ რდო ბის 
სახ ლში და იდ გა სპექ ტაკ ლე ბი „მე, ბე
ბია, ილი კო და ილა რი ო ნი“, „იმე რე ლი 
აზ ნა უ რე ბი“, სა ბავ შვო თო ჯი ნუ რი სპექ
ტაკ ლე ბი „ნა ხე ვარ წი წი ლა“, „ბუ რა ტი
ნო“. ობოლა ციმაკურიძის სახელობის
კულტურის ცენტრთან არსებული ან
სამბლები სის ტე მა ტუ რად მო ნა წი
ლე ო ბენ სა ხალ ხო დღე სას წა უ ლებ ში 
(„საჩ ხერ ლო ბა“ და „მუ ხრა ნო ბა“), იმე
რე თის რე გი ო ნუ ლ ფეს ტი ვალ ში ,,იმე

რე თის ხმა“, სა ეს ტრა დო სიმ ღე რის 
კონ კურსფეს ტი ვალ ში ,,სხვა სა ქარ
თვე ლო სად არის“ , 2 მა ი სო ბას ქუ თა
ი სის ღო ნის ძი ე ბა ,,გვი რი ლო ბა ში“ და 
სხვა კულ ტუ რულ ღო ნის ძი ე ბებ ში. მათ 
შო რის: ქო რე ოგ რა ფი ულ მა ან სამ ბლმა 
„სა მე ფო“ სხვა დას ხვა კონ კურსფეს
ტი ვალ ში მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა (2018 
წელს – თბი ლის ში, ,,ვი ცეკ ვოთ ქარ თუ
ლად“, პირ ვე ლი ად გი ლი; ქო ბუ ლე თი, 

„ოქ როს ვარ სკვლა ვი“, პირ ვე ლი ად
გი ლი; 2019 წელს – თბი ლი სი, „ეროვ
ნუ ლი სა გან ძუ რი“, პირ ვე ლი ად გი ლი; 
ქო ბუ ლე თი, „ზღვის ჰარ მო ნია“, გრან
პრი და პირ ვე ლი ად გი ლი; წყალ ტუ ბო, 
„ქარ თუ ლი ცეკ ვე ბის ფეს ტი ვა ლი“, პირ
ვე ლი ად გი ლი“). ან სამ ბლმა „გან თი ა
დი“, 2018 წელს, იმე რე თის რე გი ო ნუ ლ 
ფეს ტი ვალ ში („იმე რე თის ხმა“) მი ი ღო 
მო ნა წი ლე ო ბა, სა ეს ტრა დო სიმ ღე რის 
კონ კურსფეს ტი ვალ ში – „სხვა სა ქარ
თვე ლო სად არის“ პირ ვე ლი ად გი ლი 
და ი კა ვა. სა მეჯ ლი სო სპორ ტუ ლი ცეკ ვე
ბის ან სამ ბლმა „ელე გან ტი“, 2018 წელს, 
ქ. ერე ვან ში (სომ ხე თი) გა მარ თულ სა
ერ თა შო რი სო კონ კურსფეს ტი ვალ ში 
გრან პრი და პირ ვე ლი ად გი ლი მო ი პო
ვა. ამას გარ და: თბი ლის ში, ზუგ დიდ ში, 
ქო ბუ ლეთ სა და ბა თუმ ში გა მარ თულ 
კონ კურ სებ ში ოქ როს, ვერ ცხლი სა და 
ბრინ ჯა ოს მედ ლე ბი, საპ რი ზო ად გი
ლე ბი და გრან პრი მო ი პო ვა. 2021 წელს 
კი კას პში გა მარ თულ შე ჯიბ რში – „ში და 
ქარ თლის თა სი 2021“ პირ ვე ლი ად გი ლი 
და ი კა ვა.

2018წელს–სახალხოთეატრმა„პა
ოლო“ ბა თუ მის მუ სი კა ლურ ცენ ტრში 
წარ მო ად გი ნა სპექ ტაკ ლი – „შე რე კი
ლე ბი“, გას ტრო ლით ეს ტუმ რა გო რის 
სა ხელ მწი ფო თე ატრს, ჭი ა თუ რის დრა
მა ტუ ლი თე ატ რსა და ზეს ტა ფო ნის 
პრო ფე სი ულ სა ხელ მწი ფო თე ატრს; 
გა მარ თა ტურ ნე აჭა რა ში. სალოტბარო
სკოლისანსამბლმაკას პში გა მარ თულ 
ქარ თუ ლი სიმ ღე რი სა და გა ლო ბის 
ფეს ტი ვალ ში მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა. 
ბავშთაქორეოგრაფიულმიანსამბლმა
„მუხრანელები“ გა მარ თა რე გი ო ნუ ლი 
ტურ ნე ბა თუმ ში, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი
ღო ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლურ ფეს ტი ვალ
ში – „ოქ როს ვარ სკვლა ვი“; 2019 წელს 
კი ბორ ჯომ ში გა მარ თულ ხე ლოვ ნე ბის 
სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვალ ში „ჩრდი
ლო ე თის ნა თე ბა“ მი ი ღო მონაწილე
ობა. სოსო წერეთლის სახელობის
სამხატვრო სკოლის აღ საზ რდე ლე ბი 
სხვა დას ხვა გა მო ფე ნებ ში, ბავ შვთა სა
ერ თა შო რი სო დღი სად მი მი ძღვნილ 

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

ღო ნის ძი ე ბებ ში („ას ფალ ტზე ხატ ვა”), 
ჩე ხეთ სა და ბულ გა რეთ ში გა მარ თულ 
სა ერ თა შო რი სო კონ კურ სებ ში მო ნა წი
ლე ო ბენ. 2019 წელს ანსამბლმა„საწე
რეთლო“ გას ვლი თი კონ ცერ ტე ბი მო
აწ ყო ზე ტა ფონ ში, ბა თუ მი, ქო ბუ ლე თი, 
რა ჭალეჩ ხუმ სა და ზე მო სვა ნეთ ში. 
საჩხერის მოსწავლეახალგაზრდო
ბის სახლში ნო დარ დუმ ბა ძის ნა წარ
მო ე ბის მი ხედ ვით და იდ გა სპექ ტაკ ლი 

„მე, ბე ბია, ილი კო და ილა რი ო ნი“, გა ი
მარ თა ან სამბლ „ნა ნი ნას“კონ ცერ ტი, 
ქარ თუ ლი სა ეს ტრა დო სიმ ღე რის კონ
კურ სი, 26 მა ი სი სად მი მიძ ღვნი ლი კონ
ცერ ტი და სხვ. 

20142021 წლებში განხორციელდა
კულტურის ობიექტების მშენებლო
ბარეაბილიტაციის პროექტები: 2014
წელს – საჩ ხე რის კულ ტუ რის სახ ლის 
ფა სა დი სა და მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი
ის შე კე თე ბითი სა მუ შა ო ები ად გი ლობ
რი ვი ბი უ ჯე ტი დან 12,8 ათასი ლარით 
დაფინანსდა. 20152016 წლებში – აკა
კი წე რეთ ლის დე დი სე უ ლი სახ ლის 
(სას ტუმ რო სახ ლი) რე ა ბი ლი ტა ცი ას 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან 33,8 ათა
სი ლა რი მოხ მარ და, ად გი ლობ რი
ვი ბი უ ჯე ტი დან – 29,8 ათა სი ლა რი. ქ. 
საჩ ხე რე ში, გან ხორ ცი ელ და სა მუ სი
კოსამ ხატ ვრო სკო ლის დე მონ ტა ჟი 
და აშენ და ახა ლი შე ნო ბა (სა მუ შა ო
თა ორი ეტა პი), რაც, რე გი ო ნუ ლი გან
ვი თა რე ბის ფონ დი დან, ჯამ ში, 828,4 
ათა სი ლა რით და ფი ნან სდა; 20162017
წლებში–სო ფელ სხვი ტორ ში, აკა კი წე
რეთ ლის სა ხელ მწი ფო მუ ზე უ მის სა გა
მო ფე ნო დარ ბა ზის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე, 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან, 516,5 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯა. 2017 წელს – სო ფელ 
არ გვეთ ში პა ო ლო იაშ ვი ლის სა ხე ლო
ბის სახლმუ ზე უ მის რე ა ბი ლი ტა ცი ას 
ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან 57, 5 ათა სი 
ლა რი მოხ მარ და. 2018წელს–სო ფელ 
სხვი ტორ ში აკა კი წე რეთ ლის დე დი სე
უ ლი ბა ღის კე თილ მოწ ყო ბა ზე 100 ათა
სი ლა რი და ი ხარ ჯა, პრო ექ ტი ფონ დი 
„ქარ თუს“ ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით 
გან ხორ ცი ელ და; სო ფელ ჭა ლის ახალ 
ად მი ნის ტრა ცი ულ შე ნო ბა ში მო ეწ ყო 
ბიბ ლი ო თე კა (71 ათა სი ლა რი); სო ფელ 
გო რი სის ახალ ად მი ნის ტრა ცი ულ შე
ნო ბა ში გან თავ სე ბუ ლი ბიბ ლი ო თე კის 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ სა მუ შა ო ებ ზე კი 
61,6 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა.

კულტურისადაძეგლთადაცვისსა
მინისტროსმიზნობრივიპროგრამების
ფარგლებში განხორციელდა პროექ

აკაკიწერეთლისსახლმუზეუმისხვიტორში
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ტები:სსიპ „აკა კი წე რეთ ლის სახლმუ
ზე უ მის“ გათ ბო ბავენ ტი ლა ცი ის სის ტე
მე ბის მოწ ყო ბა (7,2 ათა სი ლა რი); სსიპ 
„აკა კი წე რეთ ლის სახლმუ ზე უ მის“ 
დე დი სე უ ლი შე ნო ბის (ე.წ. სას ტუმ რო 
სახ ლი სო ფელ სხვი ტორ ში) რე ა ბი ლი
ტა ცია (29,8 ათა სი ლა რი); როს ტო მი სე
უ ლი სა სახ ლი სა და კა რის ეკ ლე სი ის 
რე ა ბი ლი ტა ცია (16 ათა სი ლა რი); ა. წე
რეთ ლის სახლმუ ზე უ მის სა გა მო ფე ნო 
დარ ბა ზის რე ა ბი ლი ტა ცია (44,4 ათა სი 
ლა რი); სსიპ „აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ
მწი ფო მუ ზე უ მის“ სა გა მო ფე ნო დარ ბა
ზის რე ა ბი ლი ტა ცია (319, 3 ათა სი ლა რი). 

2018 წელს – გან ხორ ცი ელ და აკა
კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო მუ ზე უ მის 
როს ტომ წე რეთ ლის სა სახ ლი სა და კა
რის ეკ ლე სი ის რე ა ბი ლი ტა ცია სო ფელ 
სხვი ტორ ში, რა ზეც 92,5 ათა სი ლა რი 
და ი ხარ ჯა. ამ წელს და იწ ყო და ამ ჟა
მა დაც მიმდინარეობს სო ფელ ცხო მა
რეთ ში მდე ბა რე, მე11 სა უ კუ ნის ჯრუ ჭის 
მო ნას ტრის რე ა ბი ლი ტა ცია და ტუ რის
ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მოწ ყო ბა. 
პრო ექ ტი რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე
ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დი დან (95%) 
და ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან (5%) 
ფი ნან სდე ბა, ხო ლო მი სი დას რუ ლე ბა 
მიმ დი ნა რე წლის ბო ლოს თვის იგეგ მე
ბა. პრო ექ ტის სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა 1 
მლნ 466, 1 ათა სი ლა რია. სა რე ა ბი ლი
ტა ციო სა მუ შა ო ე ბის პირ ვე ლი ეტა პი 
(332,5 ათა სი ლა რი) დასრულდადა ამ
ჟა მად მე ო რე ეტა პი მიმ დი ნა რე ობს. 

მიმდინარეობს არ გვე თის კულ ტუ
რის სახ ლის მშე ნებ ლო ბა (421,7 ათა
სი ლა რი, რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ
ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ფონ დი). 
„მო დი ნა ხეს“ ცი ხის სრუ ლი რე ა ბი ლი
ტა ცია, რის თვი საც „ქარ თუ“ ფონ დმა 
760 ათა სი ლა რი გა მო ყო; ქა ლაქ საჩ
ხე რე ში, ზვი ად გამ სა ხურ დი ას ქუ ჩა ზე, 
სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი პრე ზი დენ
ტის ზვი ად გამ სა ხურ დი ას მე მო რი ა ლის 
მოწ ყო ბის სა მუ შა ო ე ბი (ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტი დან 41,1 ათა სი ლა რი). 

სპორტი
საჩხერის მუნიციპალიტეტში ფუნ

ქციონირებს მუნიციპალიტეტის მარ
თვაშიარსებულია(ა)იპ საჩ ხე რის სა ცუ
რაო აუ ზი, ა(ა)იპ საჩ ხე რის სას პორ ტო 
სკო ლა და ლა შა ტა ლა ხა ძის სა ხე ლო
ბის საჩ ხე რის ძა ლოს ნო ბის დარ ბა ზი 
(120 სპორ ტსმე ნი და 8 მწვრთნე ლი).

2013წელთანშედარებითგაიზარდა
მუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდანსპორ
ტისსფეროსდაფინანსება.2020 წელს 
სპორ ტის მი მარ თუ ლე ბით მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ
რი აქ ტი ვე ბის ზრდამ 1 მლნ 382 ათა სი 
ლა რი შე ად გი ნა, 2013 წლის შე სა ბა მი სი 
მაჩ ვე ბე ლი კი 566,7 ათა სი ლა რი იყო. 

მუნიციპალიტეტის სპორტის პრი
ორიტეტული სახეობებია: ცურ ვა, 
წყალ ბურ თი, მკლავ ჭი დი, ტა ეკ ვონ დო, 
ჭად რა კი, კა ლათ ბურ თი, ძა ლოს ნო
ბა, ფეხ ბურ თი, თა ვი სუ ფა ლი ჭი და ო ბა, 
ბერ ძნულრო მა უ ლი ჭი და ო ბა, ძი უ დო, 
სამ ბო, ქარ თუ ლი ჭი და ო ბა, კრი ვი და 
კა რა ტე. 

გრანდიოზულ სპორტულ შედეგად
შეიძლებაჩაითვალოსლაშატალახა
ძის ოლიმპიურ, მსოფლიო და ევრო
პის ჩემპიონობა. 2021 წლის 4 აგ ვის
ტოს, ტო კი ოს 2020 წლის ოლიმ პი ა და ზე, 
მსოფ ლი ოს უძ ლი ე რეს მა ძა ლო სან მა, 
საჩ ხე რელ მა ლა შა ტა ლა ხა ძემ სა ქარ
თვე ლოს მე ო რე ოქ რო, ჯამ ში კი მეშ ვი
დე მე და ლი მო უ ტა ნა. რო გორც მო სა
ლოდ ნე ლი იყო, 27 წლის ქარ თველ მა 
სპორ ტსმენ მა ტო კი ოს სა ერ თა შო რი სო 
ფო რუ მის დარ ბაზ ში მე ტო ქე ებს დი
დი უპი რა ტე სო ბით აჯო ბა და თა ვი სი ვე 
რე კორ დე ბიც გა ა უმ ჯო ბე სა. ლა შა ტა
ლა ხა ძე გახ და ერ თა დერთი ქარ თვე ლი 
სპორ ტსმე ნი, ვინც ოლიმ პი უ რი ოქ რო 
ზე დი ზედ მე ო რედ მო ი გო. 

2016 წლიდან დღემდე, საჩხერელი
ახალგაზრდა სპორტსმენებისა და მა

თიმწვრთნელებისწასახალისებლად,
ასე ვე, სხვა დას ხვა სფე რო ში წარ მა ტე
ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბის წა სა ხა ლი სებ
ლად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი დან 
გა მო ყო ფი ლია ჯამ ში 131 000 ლარ ზე მე
ტი (2016 წ. – 42 800 ლა რი; 2017 წ. – 24 580 
ლა რი; 2018 წ. – 22 800 ლა რი; 2019 წ. – 36 
900 ლა რი; 2020 წ. – 3 925 ლა რი);

20142021 წლებში მუნიციპალი
ტეტის სპორტული ობიექტების მშე
ნებლობარეაბილიტაციის არაერთი
პროექტიგანხორციელდა.მათშორის:
20132016 წლები – ქარ თუ ლი ჭი და ო
ბის ღია სპორ ტუ ლი არე ნის მოწ ყო ბა 
(82 ათა სი ლა რი, ასო ცი ა ცია „ატუ“) და 
ძა ლოს ნო ბის დარ ბა ზის მშე ნებ ლო ბა. 
რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და სპორ ტულ 
მო ედ ნებს ქ. საჩ ხე რე ში, კოს ტა ვას, აღ
მა შე ნებ ლი სა და რა ჭის ქუ ჩებ ზე (78, 6 
ათა სი ლა რი). 2015წელი–სო ფელ სხვი
ტორ ში მდე ბა რე სპორ ტუ ლი მო ედ ნის, 
ქ. საჩ ხე რე ში, რა ჭის ქუ ჩა ზე მდე ბა რე 
სპორ ტუ ლი მო ედ ნი სა და ქ. საჩ ხე რე ში, 
26 მა ი სის ქუ ჩა ზე მდე ბა რე სპორ ტუ ლი 
მო ედ ნის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა ო ე
ბი, რა ზეც ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან 
ჯა მუ რად 63, 4 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. 
20162017წლები–ქ. საჩ ხე რე ში (მა ჭა
ვა რი ა ნის ქუ ჩა) აშენ და ოლიმ პი უ რი 
ჩემ პი ო ნის ლა შა ტა ლა ხა ძის სა ხე ლო
ბის ძა ლოს ნო ბის დარ ბა ზი, რაც რე გი
ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დმა 636,9 
ათა სი ლა რით და ა ფი ნან სა. 2017წელი
– ქ. საჩ ხე რე ში რა ჭის, კოს ტა ვა სა და 
აღ მა შე ნებ ლის ქუ ჩებ ზე სტა დი ო ნე ბის 
მოწ ყო ბარე ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა ო
ებ ზე ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან 96, 
5 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. 2018წელი–
სოფ ლებ ში: კორ ბო უ ლი, ნიგ ვზა რა სა და 
ჭორ ვი ლა, სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბის მოწ
ყო ბის სა მუ შა ო ებს ად გი ლობ რი ვი ბი უ
ჯე ტი დან 60,9 ათა სი ლა რი მოხ მარ და. 
2019წელი–ქ. საჩ ხე რის ცენ ტრა ლუ რი 
სტა დი ო ნის რე კონ სტრუქ ცი ის სა მუ შა
ო ებ ზე ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან 250 
ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა, სო ფელ კორ
ბო ულ ში (კა პა ნა ძე ე ბის, ყიფ ში ძე ე ბი სა 
და ხო მა სუ რი ძე ე ბის უბა ნი), სტა დი ო
ნის რე კონ სტრუქ ცი ა სა და სო ფელ ჭა
ლა ში სტა დი ო ნის შე მო ღობ ვის სა მუ
შა ო ებ ზე – 20 ათა სი ლა რი. იმა ვე წელს, 
ქ. საჩ ხე რე ში, დურ მი ში ძი სა და რა ჭის 
ქუ ჩებ ზე არ სე ბუ ლი მი ნის ტა დი ო ნე ბის 
სა რე კონ სტრუქ ციო სა მუ შა ო ებ სა და 
დურ მი ში ძის ქუ ჩა ზე გა რე სა ვარ ჯი შოს 
მოწ ყო ბას 79, 6 ათა სი ლა რი მოხ მარ და.

რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტებისფონდიდან (რგპფ),იმა ვე 
წელს – ქ. საჩ ხე რე ში, წე რეთ ლის I ჩი
ხი სა და მიმ დე ბა რე მო ედ ნის რე ა ბი

ლი ტა ცი ა ზე 17,4 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა, 
სო ფელ ახალ იც ქი სის სკო ლა ში ღია 
სპორ ტუ ლი მო ედ ნის მოწ ყო ბა ზე – 46,8 
ათა სი ლა რი. ჩა ტარ და ბა ჯი თის დაწ
ყე ბი თი სკო ლის სპორ ტუ ლი მო ედ ნი სა 
(51 ათა სი ლა რი) და სო ფელ მოხ ვის სა
ჯა რო სკო ლის (26,7 ათა სი ლა რი) გა რე 
სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბის რე ა ბი ლი ტა
ცია. 

2020წელს– ქ. საჩ ხე რე ში (ალ. ჭავ
ჭა ვა ძის, რ. ჯა ფა რი ძი სა და პ. იაშ ვი ლის 
ქუ ჩებ ზე) სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბის მოწ
ყო ბარე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე, რე გი ო ნებ ში 
გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის 
ფონ დი დან (რგპფ), ჯამ ში, 270,5 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯა. იმა ვე წელს, სპორ ტუ
ლი მი ნი მო ედ ნის მოწ ყო ბა ზე სო ფელ 
სა ვა ნე ში ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან 
52,8 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა, სოფ. სა ირ
ხის სა სუ ლი ე რო სკო ლის მიმ დე ბა რედ 
სპორ ტუ ლი (კა ლათ ბურ თის) მო ედ ნის 
მოწ ყო ბას კი, სოფ ლის გან ვი თა რე ბის 
პროგ რა მით, 20 ათა სი ლა რი მოხ მარ და. 
ასე ვე, სო ფელ სა ირ ხე ში სპორ ტუ ლი 
მო ედ ნის მო საწ ყო ბად, ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტი დან, 84,4 ათა სი ლა რი გა მო ი
ყო, სოფ. კალ ვა თა ში სპორ ტუ ლი მო ედ
ნის მო საწ ყო ბად კი – 75,6 ათა სი ლა რი. 
სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მით, 
მო ეწ ყო სპორ ტუ ლი მო ე და ნი სო ფელ 
ცხო მა რეთ ში (უზუნ თის უბა ნი), რა ზეც 
10 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. სო ფელ სა
ვა ნე ში, მი ნის ტა დი ო ნის მიმ დე ბა რედ, 
ტრე ნა ჟო რე ბის მოწ ყო ბას კი, იმა ვე 
პროგ რა მის ფარ გლებ ში, 28 ათა სი ლა
რი მოხ მარ და. 2021წელს–დას რულ და 
ქ. საჩ ხე რე ში ცენ ტრა ლუ რი სტა დი ო ნის 
სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა რე კონ სტრუქ ციო 
სა მუ შა ო ე ბი, რა ზეც, ად გი ლობ რი ვი ბი
უ ჯე ტი დან, 350 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამინისტროსთან შეთანხმე
ბით, სპორტულმა ფედერაციებმა მუ
ნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახეობის 
შიდა ჩემპიონატები ჩაატარეს,  სამი
ნისტრომ ქუჩის სავარჯიშო მოწყობი
ლობების მშენებლობა და სხვადასხვა 
მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენაც 
დააფინანსა, ჩატარდა სხვადასხვა 
სპორტული ღონისძიება.

ახალგაზრდულიპოლიტიკა
ახალგაზრდული მიმართულებე

ბით სამინისტრომ მუნიციპალიტეტში
სხვადასხვა სახის პროექტი განახორ

ციელა: ,,მო ხა ლი სე ო ბის გან ვი თა რე
ბის პროგ რა მა“ (რე გი ო ნის მას შტა ბით 
22 ახალ გაზ რდა – თი თო ე უ ლი მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტი დან); მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
ახალ გაზ რდო ბის სფე რო ზე პა სუ ხის
მგე ბე ლი პი რე ბის გას ვლი თი სა მუ შაო 
შეხ ვედ რა (80 მო ნა წი ლე); ,,მო ხა ლი
სე ო ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა“ (რე
გი ო ნის მას შტა ბით 22 ახალ გაზ რდა 
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.

სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის
განვითარების ფონდის მხარდაჭე
რით,მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ახალ გაზ რდო
ბის სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი
ამ, ა(ა)იპ „რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის 
ახალ გაზ რდულ მა ასო ცი ა ცი ამ“, გა ნა
ხორ ცი ე ლა პრო ექ ტი „თვითმმართვე
ლობა თვითმმართველობისთვის“
(და ი ხარ ჯა 1,2 ათა სი ლა რი). პრო ექ ტის 
მი ზა ნი იყო საჩ ხე რის 3 სკო ლის თვით
მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან 
შეხ ვედ რა და პრო ექ ტის გაც ნო ბა, ამა
ვე შეხ ვედ რა ზე თვით მმარ თვე ლო ბა ში 
არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი
ცი რე ბა და არ სე ბუ ლი წარ მა ტე ბე ბის 
წარ მო ჩე ნა.

მომდევნო ოთხი წლის განმავლო
ბაში კულტურის, სპორტისადა ახალ
გაზრდული მიმართულებებით, საჩ
ხერის მუნიციპალიტეტში, შემდეგი
ღონისძიებებიგატარდება:

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

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

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

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

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა კულ ტუ რუ ლი 
ცხოვ რე ბის ხელ შემ წყო ბი და კულ
ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ძეგ ლე
ბის დაც ვარე ა ბი ლი ტა ცი ის ღო
ნის ძი ე ბე ბი;

 � 20222025 წლებ ში და გეგ მი ლია სო
ფელ ჭა ლოვ ნის ეკ ლე სი ის რე ა ბი
ლი ტა ცია, რა საც კულ ტუ რუ ლი მემ
კვიდ რე ო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი 
სა ა გენ ტო 450 ათა სი ლა რით და ა
ფი ნან სებს;

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

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

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

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

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



ჩემოძვირფასებო!
„ქართულმა ოცნებამ“ კიდევ ერთხელ გამომიცხადა ნდობა, ამჯერად, მეტად საპასუხისმგებლო პოზიციაზე. იყო საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი 

და ემსახურო საჩხერესა და საჩხერელებს, ეს დიდი პატივი და იმავდროულად – უდიდესი პასუხისმგებლობაა.
დავიბადე და გავიზარდე საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭორვილაში, მშრომელი ხალხის ოჯახში. მამა აგრონომი იყო, დედა წლების განმა

ვლობაში საჩხერის რაიონულ საავადმყოფოში მუშაობდა. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, 20062012 წლებში, ვმუშაობდი სოფელ ჭორვილასა 
და საირხეს საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების მასწავლებლად. ვარ 20142017 წლების მოწვევის საკრებულოს დეპუტატი (ჰუმანიტარულ საკი
თხთა კომისიის თავმჯდომარე), ხოლო 2017 წლიდან საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.

აქედან გამომდინარე, კარგად ვიცნობ ჩვენს მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემებს. ამ წლებში „ქართული ოცნების“ გუნდმა უამრავი მასშტაბუ
რი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება შეძლო. მიმდინარე წელს დასრულდა საჩხერის ყველა სოფლამდე მისასვლელი ცენტრალური 
საავტომობილო გზის დაგება, განხორციელდა სოფლების წყალმომარაგების სამუშაოები. ეს პროცესი რიგ სოფლებში ახლაც აქტიურად მიმდინარე
ობს. აშენდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა რამდენიმე საბავშვო ბაღსა და ამბულატორიას.

მომდევნო წლებში, საჩხერის მუნიციპალიტეტში, აქტიურად გაგრძელდება წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობარეა
ბილიტაციის, საუბნო გზების მოწყობისა და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების სამუშაოები. 

აკაკის, პაოლოს, მუხრანის, ჯურხა ნადირაძისა და ლაშა ტალახაძის მშობლიურ მხარეში, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის ერთერთი პრიორიტეტი გა
ნათლება, კულტურა და სპორტი იქნება.

მჯერა, 2 ოქტომბერს „ქართული ოცნების“ გუნდი, მადლიანი საჩხერელების მხარდაჭერით, უკეთესი საჩხერისთვის ადგილობრივი თვითმმართვე
ლობის არჩევნებში დიდი უპირატესობით 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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