
Size, placement and color combinations

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

„ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო



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

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

ადგილობრივიბიუჯეტი
გასული წლების განმავლობაში,

მნიშვნელოვნადგაიზარდახელისუფ
ლების მიერ ცაგერის მუნიციპალი
ტეტში განხორციელებული პროგრა
მებისა და პროექტების მოცულობა.
იზ რდე ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ხარ
ჯვი თი ნა წი ლი – თუ 2013 წელს, ცა გე რის 
ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის ნა წი ლი 4 მლნ 376 
ათა სი ლა რი იყო, 2020 წლის მდგო მა
რე ო ბით, 12,5 მლნ ლარს შე ად გენს. 2013 
წელს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ მა სა
კუთ რი შე მო სავ ლე ბის სა ხით 3 მლნ 865 
ათა სი ლა რი მი ი ღო, 2020 წლის მდგო
მა რე ო ბით, შე მო სავ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე
ლი 13,9 მლნ ლა რია. 

სოფლისმეურნეობა
სოფლის მეურნეობის განვითარე

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

ცაგერის მუნიციპალიტეტში, 2018
2021 წლებ ში, გა რე მოს დაც ვი სა და 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტროს 
პროგ რა მით „ახალგაზრდა მეწარმე“
მხარ და ჭე რი ლია 2 პრო ექ ტი (ინ ვეს ტი
ცია 90  788 ლა რი, თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 
36  315 ლა რი). პროგ რა მით „დანერგე
მომავალი“, 20152021 წლებ ში, 12 ჰექ
ტარ ზე გან ხორ ცი ელ და 3 პრო ექ ტი (ჯა
მუ რად 143 550 ლა რი). აგროდაზღვევის
პროგრამით, 20142021 წლებ ში, ჯა მუ
რად, 48 ჰექ ტა რი და იზ ღვა (მო სავ ლის 
ღი რე ბუ ლე ბა 139 528 ლა რი), რი თაც 
146მა ბე ნე ფი ცი არ მა ისარ გებ ლა. ფერ
მე რებს სტი ქი ით მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა
ლი 3  734 ლა რით აუ ნაზ ღა ურ დათ. სა
სოფლოსამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობისპროგ რა მით მოქ მე დებს 
22 კო ო პე რა ტი ვი (160 მე პა იე, მო ბი ლი
ზე ბუ ლი კა პი ტა ლი 350 900 ლა რი). შე
ღავათიანი აგროკრედიტით, 20132021 
წლებ ში, ჯა მუ რად 2 586 144 ლა რის პრო
ექ ტე ბი გან ხორ ცი ელ და (თა ნა მო ნა წი
ლე ო ბა 245 924 ლა რი), რი თაც 22მა უნი
კა ლურ მა ბე ნე ფი ცი არ მა ისარ გებ ლა. 
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცი
ის, ბაზარზე წვდომისა და მოქნილო
ბის თანადაფინანსების პროგრამით
და ფი ნან სდა 6 პრო ექ ტი (ინ ვეს ტი ცია 
371 550 ლა რი, თა ნა და ფი ნან სე ბა 145 
380 ლა რი). 2020 წლი დან და იწ ყო აგრო
წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
და დღემ დე გან ხორ ცი ელ და 1 პრო ექ

ტი (ინ ვეს ტი ცია 99 919 ლა რი, თა ნა და
ფი ნან სე ბა 49 960 ლა რი). 2013 წლი დან 
დღემ დე, ქვეყ ნის მას შტა ბით, სა ხელ
მწი ფოს მხარ და ჭე რით, უსას ყიდ ლოდ 
ხორ ცი ელ დე ბა სხვა დას ხვა ვეტერი
ნარული ღონისძიება: 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 
აზიურიფაროსანას სა წი ნა აღ მდე გოდ, 
ცა გე რის მუნიციპალიტეტში,ცი ვი შეს
ხუ რე ბით წლი უ რად სა შუ ა ლოდ და ა მუ
შა ვა 391 ჰექ ტა რი, თერ მუ ლი ნის ლის 
გა მო ყე ნე ბით – წე ლი წად ში 19 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.

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

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

მეწარმეობისგანვითარება
მეწარმეობის განვითარებადა, ზო

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

სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით „აწარმოე
საქართველოში“, ცა გერ ში და ფი ნან
სდა 1 სა წარ მო (ჯა მუ რად 2 059 956 ლა
რი, და საქ მე ბუ ლია 20 ადა მი ა ნი). მიკრო
და მცირე მეწარმეობის მხარდამჭე
რი პროგრამით, „აწარ მოე სა ქარ თვე
ლო ში“ მხარ და ჭე რით, 1 425 781 ლა რის 
გრან ტი გა ი ცა. გან ხორ ცი ელ და 1 853 427 
ლა რის ინ ვეს ტი ცია. ჯა მუ რად და ფი
ნან სდა 244 პრო ექ ტი (არ სე ბუ ლი ბიზ
ნე სის გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით – 73, ახა
ლი „სტარ ტა პის“ მხარ და სა ჭე რად – 171 
პრო ექ ტი).

 � მომავალში გაგრძელდება და
გაფართოვდება მეწარმეობის
მხარდამჭერიპროექტებისთუსა
ხელმწიფოპროგრამებისგანხორ
ციელება;

 � ხელიშეეწყობაინოვაციურიეკო
სისტემისგანვითარებას;

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

ენერგეტიკა
საქართველოს ენერგეტიკული პო

ლიტიკის უმთავრესი მიზანია ქვეყ
ნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების
გაძლიერება და ენერგოდამოუკიდებ
ლობის ხარისხის ამაღლება. ჩვენი
გუნდის ენერგეტიკული პოლიტიკის

ძირითადი ამოცანა იმპორტირებულ
ენერგორესურსებზე დამოკიდებულე
ბისეტაპობრივშემცირებასადაადგი
ლობრივირესურსებისეფექტურათვი
სებასუკავშირდება.

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

მშენებლობის ან ლიცენზირების
ეტაპზეა12ჰიდროელექტროსადგური:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ტექნიკურ-ეკონომიკურიკვლე-
ვისეტაპზეაშემდეგიჰიდროე-
ლექტროსადგურები:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20132017 წლებ ში, ცა გე რის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში, 2 105 აბო ნენტს და უ
მონ ტაჟ და ელექტროენერგიის ინ
დივიდუალური მრიცხველი, რი თაც 
მო სახ ლე ო ბის ელექ ტრო ე ნერ გი ით უზ

ეკონომიკა
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



რუნ ველ ყო ფის სა კით ხი სრუ ლად მო
წეს რიგ და.

ტურიზმი
„ქართული ოცნების“ გონივრული

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

ტურიზმის განვითარების მიზნით,
გან ხორ ცი ელ და რე გი ო ნის ტუ რის
ტუ ლი რე სურ სე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცია, 
მიმ დი ნა რე ობს ახა ლი ტუ რის ტუ ლი 
მარ შრუ ტე ბის კვლე ვა. ტუ რიზ მის ეროვ
ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ის ეგი დით, პრო
ექ ტით „ღვი ნის გზა“ გან ხორ ცი ელ და 
ღვი ნის ტუ რიზ მში ჩარ თუ ლი ობი ექ ტე
ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მათ თვის საგ
ზაო მი მარ თუ ლე ბის მა ნიშ ნებ ლე ბის 
დამ ზა დე ბამონ ტა ჟი. 20132020 წლებ
ში ტურისტული ინფრასტრუქტურის
აღდგენაკეთილმოწყობის მიზნით,
გან ხორ ცი ელ და რამ დე ნი მე პრო ექ ტი: 
ცა გერ ში სუ რა თე ბის გა ლე რე ის რე ა ბი
ლი ტა ცია; ცა გე რის ის ტო რი უ ლი მუ ზე უ
მის რე ა ბი ლი ტა ცია; სო ფელ დეხ ვი რის 
ღია მუ ზე უ მის გზის კე თილ მოწ ყო ბა; 
გვე სოს ცი ხეს თან მი სას ვლე ლი გზის 
რე ა ბი ლი ტა ცია; ცა გე რის მწვა ნე თე ატ
რის რე ა ბი ლი ტა ცია. 

20202021 წლე ბის თვის, ტურისტუ
ლი ინფრასტრუქტურის განვითარე
ბისა და ტურისტული პოტენციალის
ათვისების მიზნით, გან ხორ ცი ელ და 
ახა ლი ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა/რე
ა ბი ლი ტა ცია:დას რულ და ქ. ცა გე რის, 
სოფ. ჩხუ ტე ლის, სა ირ მეს, ჩქუ მის, ოფი
ტა რას, ღვი რი ში სა და ოყუ რე შის ტუ
რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის კე თილ მოწ ყო
ბა, ხვამ ლის მთის ტუ რის ტუ ლი გზის 
რე ა ბი ლი ტა ცია, ქ. ცა გერ ში ტუ რიზ მის 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის მშე ნებ ლო
ბა, სოფ. სა ირ მე ში ბუ ნებ რივ სვე ტე ბი
ან ძეგ ლთან მი სას ვლე ლი ბი ლი კე ბის 
მოწ ყო ბა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე მო
სას ვლე ლე ბის კე თილ მოწ ყო ბა, მწვა
ნე თე ატ რი სა და ღვი რი შის ჩან ჩქერ ზე 
მი სას ვლე ლი ბი ლი კე ბი სა და ტე რი ტო
რი ე ბის კე თილ მოწ ყო ბა. და გეგ მი ლია 
სოფ. ისუნ დე რის ცი ხე სა და ტუ რის ტულ 
სა ნა ხებ თან მი სას ვლე ლი ბი ლი კე ბის 
მოწ ყო ბა, მიმ დი ნა რე ობს სოფ. გვე სოს 
ცი ხეს თან მი სას ვლე ლი გზის რე ა ბი ლი
ტა ცია. სამ თავ რო ბო პროგ რა მის „გა
ნახ ლე ბუ ლი რე გი ო ნე ბი“ ფარ გლებ ში, 
იგეგ მე ბა ქ. ცა გე რის რუს თა ვე ლი სა და 
კოს ტა ვას ქუ ჩე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია და 
სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ რცე ე ბის კე თილ
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.

გარემოსდაცვადაბუნებრივი
რესურსებითსარგებლობა

„ქართული ოცნების“ ხელისუფ
ლებაში მოსვლისთანავე, გარემოს
დაცვითი ღონისძიებების გატარების
თვალსაზრისით არაერთი რეფორ
მა გატარდა. ქვეყ ნის მას შტა ბით, თუ 
2012 წელს და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი 519 
ათა სი ჰექ ტა რი იყო, დღე ი სათ ვის 798 
ათა სი ჰექ ტა რია. 20122020 წლებ ში, შე
იქ მნა 26 ახა ლი და გა ფარ თოვ და 3 და
ცუ ლი ტე რი ტო რია. 

2020 წელს ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში ჩა ტარ და ტყის ინვენტარიზა
ცია, ამ ეტაპ ზე მიმ დი ნა რე ობს ტყის 
მარ თვის გეგ მის მომ ზა დე ბა. 20132020 

წლებ ში, ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის
თვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ყო ფაც ხოვ
რე ბო სარ გებ ლო ბის მიზ ნით, გა ცე მუ
ლია 60 ათა სი კუ ბუ რი მეტ რი მერქნული
რესურსი.20192021 წლებ ში, მო სახ ლე
ო ბის თვის მერ ქნულ რე სურ სზე ხელ მი
საწ ვდო მო ბის გა მარ ტი ვე ბის მიზ ნით, 
მო ეწ ყო საქმიანიეზო.რე გუ ლა რუ ლად 
ხორ ცი ელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე
რი ტო რი ა ზე გან თავ სე ბუ ლი ობიექტე
ბის ინსპექტირება გა რე მოს დაც ვის 
სფე რო ში მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით 
დად გე ნი ლი ნორ მე ბის შეს რუ ლე ბის 
მდგო მა რე ო ბის შეს წავ ლის და გა მოვ
ლე ნი ლი დარ ღვე ვე ბის აღ მოფ ხვრის 
მიზ ნით.

გა რე მოს ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო მუდ
მი ვად, უწ ყვეტ რე ჟიმ ში ახორ ცი ე ლებს 
ჰიდრომეტეოროლოგიურ დაკვირვე
ბებს, ამ ზა დებს და ავ რცე ლებს ამინ
დის პროგ ნო ზებ სა და გაფ რთხი ლე ბებს 
მო სა ლოდ ნე ლი სტი ქი უ რი ჰიდ რო მე
ტე ო რო ლო გი უ რი მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ. 

გა რე მოს ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს გე ო
ლო გი ის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ ყო ველ
წლი უ რად ხორ ცი ელ დე ბა სტი ქი უ რი 
გე ო ლო გი უ რი პრო ცე სე ბის მო ნი ტო
რინ გი, ფორ სმა ჟო რულ სი ტუ ა ცი ა ში 
მდგო მა რე ო ბის ოპე რა ტი უ ლი შე ფა სე
ბა და რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა 
პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე
ბის მიზ ნით. 

 � სამომავლოდგაფართოვდებაატ
მოსფერული ჰაერის, ნიადაგისა
დაწყლისხარისხისმონიტორინ
გისადაშეფასებისსისტემები;

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

 � გარემოსდაცვითი სტანდარტები
თვისებრივადდაუახლოვდებაევ
როპულმოთხოვნებს;

2021-2022წლებისთვისცაგერისმუნიციპალიტეტშიდაგეგმილია
ანუკვეგანხორციელებისფაზაშიაშემდეგიინფრასტრუქტურული
პროექტები:

 � ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ქ. ცა გე რი სა და სო ფელ გვე სოს და მა კავ ში რე
ბე ლი სა ავ ტო მო ბი ლო გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 1 202 950 ლ; 

 � სოფ. ჭა ლის თა ვის, წი ფერ ჩის, ბარ დნა ლის, ლარ ჩვა ლის და ქვ.ცა გე რის ნა წი
ლის წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მე ბის მოწ ყო ბა – 1 225 552 ლ; 

 � სოფ. სპა თა გორ ში სოფ ლის ცენ ტრის, სკო ლი სა და ლეშ კე დის მი მარ თუ ლე
ბით სა ავ ტო მო ბი ლო გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 287 483 ლ; 

 � სოფ. ორ ბელ ში, ზე და ორ ბელ ში „ჩე როს“ უბან ში და „სვა ნი ძე ე ბის“ უბან ში სა
ავ ტო მო ბი ლო გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 395 249 ლ; 

 � სოფ. ჩხუ ტელ ში ცენ ტრა ლუ რი მო ას ფალ ტე ბუ ლი გზი დან სა ჯა რო სკო ლის მი
მარ თუ ლე ბით სა ავ ტო მო ბი ლო გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 255 173 ლ;

 �  სოფ. ლუხ ვა ნო ში გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 216 661 ლ; 
 � სოფ. ზე მო აღ ვის წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია – 138 440 ლ; 
 � სოფ. ჩხუ ტელ ში ცენ ტრა ლუ რი მო ას ფალ ტე ბუ ლი სა ავ ტო მო ბი ლო გზი დან 

კვირ კაშ ვი ლე ბის უბ ნის სა ავ ტო მო ბი ლო გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 237 339 ლ; 
 � სოფ. ორ ბე ლის წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია – 138 326 ლ; 
 � ქ. ცა გე რი, აღ მა შე ნებ ლის ქ. №75 და №77 ეზო ე ბის ას ფალ ტო/ბე ტო ნის სა ფა

რით მოწ ყო ბა – 160 734 ლ; 
 � თა ბო რის მი ნის ტა დი ო ნი – 74 378 ლ; 
 � სოფ. ქვ. ცა გერ ში ,,ლა ზა რი ა ნე ბის “ უ ბან ში გზის ას ფალ ტო/ბე ტო ნის სა ფა რით 

მოწ ყო ბა – 100 000 ლ; 
 � სოფ.გა გუ ლე ჩის ორ უბან ში სა ავ ტო მო ბი ლო გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 161 859 ლ;
 � ლა სუ რი ა შიმა ხა შის გზის ას ფალ ტობე ტო ნის სა ფა რის მოწ ყო ბა – 551,658 ლ;

 � ხელისუფლების გეგმის თანახ
მად,2030წლისთვისდაცულიტე
რიტორიებისფართობი1მილიონ
ჰექტარსგაუთანაბრდება.

ინფრასტრუქტურადასაზოგა-
დოებრივიმომსახურება

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

20132020 წლებ ში, ცა გერ ში, ადგი
ლობრივიმნიშვნელობისგზებისრე ა
ბი ლი ტა ციამშე ნებ ლო ბა ზე, ად გი ლობ
რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან 
ჯა მუ რად, 11 მლნ ლარ ზე მე ტი და ი ხარ
ჯა, აშენ და 3 და რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ

ტარ და 4 ხიდს. სტიქიითდა ზი ა ნე ბუ ლი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა რე ა ბი ლი ტა ცი
ოდ სა ხელ მწი ფომ 5,9 მლნ ლა რის კომ
პენ სა ცია გა მო ყო.

ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მის თა ნახ მად, 
მომ დევ ნო (20212025) წლებ ში ცა გე
რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინტერნეტით
უზრუნველყოფის მიზ ნით, იგეგ მე ბა 
მა ღალ სიჩ ქა რი ა ნი ფარ თო ზო ლო ვა ნი 
ქსე ლის  მშე ნებ ლო ბა. შე დე გად, მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის 13 და სახ ლე ბულ  პუნ
ქტში მცხოვ რებ 2 314 ოჯახს მა ღალ სიჩ
ქა რი ან ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა ექ ნე ბა. 

20142020 წლებ ში, ცა გე რის წყალმო
მარაგებისა და საკანალიზაციო ქსე
ლის გან ვი თა რე ბა ზე, მუ ნი ცი პა ლუ რი 
და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან, ჯა მუ რად 
1,5 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი და ი ხარ ჯა. 

ცაგერისადასოფელ
გვესოსდამაკავშირებელი

ადგილობრივიმნიშვნელობის
საავტომობილოგზის

რეაბილიტაცია
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



–ბატონოგიორგი,თბილისშიდაბა
დებულგაზრდილს ცაგერთან რა კავ
შირიგაქვთ?

– ბავ შვო ბი დან ვე მეს მო და, ჩე მი 
წი ნაპ რე ბი რა დი დი სიყ ვა რუ ლით სა
უბ რობ დნენ ლეჩ ხუმ ზე, სო ფელ მექ ვე
ნა ზე, რი ო ნის ხე ო ბა ზე – რე გი ონ თან 
ძა ლი ან ბევ რი ტკბი ლი მო გო ნე ბა აკავ
ში რებ დათ. ამ ფონ ზე, ამ კუთ ხეს თან 
და ჩემ ფეს ვებ თან ჩე მი სიყ ვა რუ ლიც 
გა საკ ვი რი არ უნ და იყოს. თბი ლის
ში 1972 წლის 10 მა ისს და ვი ბა დე ვა ჟა 
ნემ სა ძი სა და მა რი ამ ბე ჟა ნიშ ვი ლის 
ოჯახ ში. დე და მუ სი კის პე და გო გია. მა
მა კი თა ვის დრო ზე თბი ლი სის „დი ნა
მოს“ დუბ ლებ ში თა მა შობ და, თუმ ცა 
ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის გა მო 
სა ფეხ ბურ თო კა რი ე რა 22 წლის ასაკ ში 
შეწ ყვი ტა. ორი დედ მა მიშ ვი ლი მყავს, 
ნი ნო და ირაკ ლი ნემ სა ძე ე ბი. დი დი 
და თბი ლი ოჯა ხი გვაქვს, სა დაც ვის
წავ ლე ადა მი ა ნი სა და სამ შობ ლოს 
სიყ ვა რუ ლი. ძა ლი ან ლა ღი ბავ შვო ბა 
გვქონ და. მე და ჩე მი დაძმა, ყო ველ

თვის ერ თად ვი ყა ვით, ვერ თო ბო დით 
და ბევრ გა სარ თობ საც ვპო უ ლობ დით. 
ჩემს აღ ზრდა ში ოჯა ხის ყვე ლა წევ რი 
მო ნა წი ლე ობ და, მაგ რამ დე დის რო ლი 
გა ნუ საზ ღვრე ლია ჩემს პი როვ ნე ბად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. დე და ყო ველ თვის 
ცდი ლობ და, სა უ კე თე სო თვი სე ბე ბი გა
ეღ ვი ვე ბი ნა ჩემ ში, ამას თა ნა ვე, რაც 
კარ გი გა მაჩ ნდა, არ მი კარ გავ და, რის 
გა მოც მეც ვცდი ლობ დი უკე თე სი ვყო
ფი ლი ყა ვი, რა თა დე დის ნდო ბა გა მე
მარ თლე ბი ნა.

– მაგრამ სპორტით, ალბათ, მამის
გავლენითდაინტერესდით.

– დი ახ, აქ უკ ვე მა მის დი დი რო ლია. 
მა მის ფაქ ტო რი და ფეხ ბურ თი სად მი 
მი სი სიყ ვა რუ ლი გახ და სპორ ტის ამ სა
ხე ო ბი სად მი ჩე მი ლტოლ ვის მი ზე ზი. 
ფეხ ბურ თით ბავ შვო ბი დან ვე და ვინ ტე
რეს დი. სკო ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი
ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში 
ეკო ნო მი კი სა და იუ რი დი უ ლი ფა კულ
ტე ტე ბი და ვამ თავ რე, მაგ რამ მთე ლი 

გიორგინემსაძე:„ჩემიმიზანი
ლეჩხუმისწინსვლადაწარმატებაა!“

გიორგინემსაძესარცცაგერში,არცლეჩხუმშიდაზოგადად,არცსა-
ქართველოში განსაკუთრებული წარდგენა არ სჭირდება. ცნობილ
ფეხბურთელს წარმატებული სპორტული კარიერა ჰქონდა, მცირე
დროით„დინამოს“დირექტორიციყოდანაკრებისმწვრთნელიც.
არცპოლიტიკაამისთვის„უცხოხილი“–თბილისისსაკრებულოში
ნაძალადევისრაიონისმაჟორიტარიდეპუტატიგახლდათ.დღესბა-
ტონიგიორგიფესვებსუბრუნდებადაცაგერისმერობისკანდიდა-
ტია.მისიაზრით,მთავარიუპირატესობაისაა,რომზურგსმმართვე-
ლიგუნდი–„ქართულიოცნება“უმაგრებს.ამბობს,რომცაგერთან
დაკავშრებითარაერთიგეგმააქვს.მისიმთავარიმიზანი,მუნიცი-
პალიტეტისწინსვლადაადგილობრივებთანმეგობრობა,მათიკე-
თილდღეობისთვისზრუნვაა.
კანდიდატისმთავარიგულშემატკივრებიმისიოჯახისწევრებიარი-
ან. ამბობს,რომნამდვილიქართულიოჯახიაქვს, სადაცქართულ
ტრადიციებსპატივსსცემენ.ჰყავსმეუღლე,რუსუდანჩირგაძე-ნემ-
საძედასამიშვილი–ვაჟა,თორნიკედასოფო.49წლისასაკში,ოთ-
ხიშვილიშვილის–გიორგის,ნიცას,ანდრიასადაელენესბაბუაცაა.
თავისუფალდროსოჯახთანანმეგობრებთანერთადატარებს.მისი
ოჯახისმთავარიტრადიციასაეროთუსაეკლესიოდღესასწაულე-
ბისერთად,ოჯახურგარემოშიაღნიშვნაა.
როცაოჯახის წევრებმა გაიგეს, რომ საარჩევნო მარათონში ჩარ-
თვასდაცაგერისმერობისთვისბრძოლასაპირებდა,მხარიდაუჭი-
რეს.იციან,რომკეთილსაქმესშეეჭიდა.
ცაგერისმერობისკანდიდატი„ქართულიოცნებიდან“გიორგინემ-
საძე გვიამბობს, რატომ დაინტერესდა ბავშვობაში სპორტით, რა
გზაგაიარა კანდიდატობამდე,რატომგადაწყვიტაცაგერისმერო-
ბისთვისბრძოლადაზოგადად,რაკავშირიაქვსლეჩხუმთან?

დაიბადა 1972 წლის 10 მაისს, თბილისში. დაამთავრა თბილისის №14 საშუა
ლო სკოლა. 1995 წელს – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწი
ფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის, შემდგომ კი იურიდიული ფაკულტეტი.

1988დან თამაშობდა სხვადასხვა კლუბში; 19922004 წლებში, ჩატარებული 
აქვს 69 მატჩი. 

2011 წელს იყო  თბილისის „დინამოს“ სპორტული დირექტორი, მოგვიანებით 
კი –  მწვრთნელი, ასევე საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ყო
ფილი ნახევარმცველი.  გახლავთ თურქეთის ბრინჯაოსა და ვერცხლის მედლე
ბის მფლობელი; 

არის საქართველოს ოთხგზის ჩემპიონი.
2006 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე გახდა საკრებულოს მაჟორიტა

რი დეპუტატი, მოგვიანებით – ფრაქცია „ქართული ოცნება თბილისის“ თავმჯ
დომარე.

ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.

ცხოვ რე ბა ფეხ ბურთს მი ვუძ ღვე ნი და 
საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლი სპორ ტუ ლი კა
რი ე რაც მქონ და: ვთა მა შობ დი ლან
ჩხუ თის „გუ რი ა ში“, თბი ლი სის „შე
ვარ დენ ში“, თბი ლი სის „დი ნა მო ში“, 
გერ მა ნი ის „ჰამ ბურ გში“, თურ ქე თის 
„ტრაბ ზონ სპორ ში“, შვე ი ცა რი ის „გრას

ჰო პერ ში“. 19922004 წლებ ში სა ქარ თვე
ლოს ეროვ ნულ ნაკ რებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
მაქვს 69 მატ ჩი. 1997 წლის 24 სექ ტემ
ბერს პირ ვე ლად მო ირ გო ქვეყ ნის მთა
ვა რი სა ფეხ ბურ თო გუნ დის კა პიტ ნის 
სამ კლა უ რი. ვი ყა ვი სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი სა ფეხ ბურ თო ნაკ რე ბის ყო
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ფი ლი ნა ხე ვარ მცვე ლი. ვარ თურ ქე
თის ბრინ ჯა ო სა და ვერ ცხლის მედ ლის 
მფლო ბე ლი, სა ქარ თვე ლოს ოთ ხგზის 
ჩემ პი ო ნი. 

– გარკვეული პერიოდი „დინამოს“
დირექტორი იყავით. აქაც წარმატე
ბითასრულებდითმოვალეობას?

– „დი ნა მოს“ დი რექ ტო რი მცი რე 
ხნით ვი ყა ვი, მაგ რამ სწო რედ ამ პე რი
ოდ ში მოვ ხვდით „უე ფას“ თა სის ქვეჯ
გუფ ში. მი მაჩ ნია, რომ ყვე ლა ზე მე ტი 
მა ინც მა შინ გა ვა კე თე, რო ცა გუნ დის 
მო თა მა შე  და ნაკ რე ბის კა პი ტა ნი ვი ყა
ვი.

– თქვენგან განსაკუთრებით საინ
ტერესოა შეფასება, დღეს ქართულ
სპორტს რამდენად აქცევს ხელისუფ
ლებასათანადოყურადღებას?

– დღეს ქარ თულ სპორტს ხე ლი
სუფ ლე ბის გან ნამ დვი ლად აქვს  ხელ
შეწ ყო ბა. ამას მთე ლი სა ქარ თვე ლოს 
მას შტა ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო
ექ ტე ბიც მოწ მობს, რომ ლის ფარ გლებ
შიც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არა ერ თი 
სტა დი ო ნი, სპორ ტუ ლი დარ ბა ზი, ხე
ლოვ ნურ სა ფა რი ა ნი მო ე და ნი მო ეწ
ყო. კარგ სპორ ტსმე ნებს მო ტი ვა ცი აც 
აქვთ, რაც ძა ლი ან მა ხა რებს. სხვა დას
ხვა სპორ ტუ ლი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე
ლე ბა და ზო გა დად, ცხოვ რე ბის ჯან სა
ღი წე სის პო პუ ლა რი ზა ცია, ჩემ თვი საც 
პრი ო რი ტე ტი იქ ნე ბა. 

– ფეხბურთი გუნდური სპორტია.
გუნდურითამაშისპრინციპიპოლიტი
კაშიცგამოგადგებათ?

– ვფიქ რობ, გუნ დუ რი თა მა ში და ზო
გა დად, გუნ დუ რო ბა ყვე ლა საქ მე ში ძა
ლი ან კარ გია. კარ გად შეკ რუ ლი გუნ დი 
თუ აღ მოჩ ნდე ბა შენს ირ გვლივ, ბედ ნი
ე რე ბაა.  ყვე ლა საქ მეს ერ თნა ი რად მა
ღა ლი ხა რის ხით თა ვად ვერ გა ა კე თებ, 
ამი ტომ კარგ გუნ დზე გა და ნა წი ლე
ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა შენ თვის და 
გუნ დის წევ რე ბის თვის თა ნაბ რად სა
სარ გებ ლოა. ჩე მი აზ რით, ასეა ფეხ ბურ
თშიც, პო ლი ტი კა შიც და ცხოვ რე ბა შიც.

– პოლიტიკა თქვენთვის „უცხო ხი
ლი“ არაა. თავის დროზე თბილისის
საკრებულოსწევრიიყავით.რატომგა
დაწყვიტეთ პოლიტიკური აქტიურობა
დარამდენად ეფექტური იყო ამ სფე
როშითქვენისაქმიაობა?

–  ცხოვ რე ბის რა ღაც ეტაპ ზე, მეც და
ვი ნა ხე გარ კვე ულ წი ლად ჩე მი ად გი ლი 
პო ლი ტი კა ში და სხვა ადა მი ა ნებ მაც. 
ისე თებ მა, რო მელ თაც სა ზო გა დო ე ბის 
თვალ ში ავ ტო რი ტე ტი აქვთ და ეს დი დი 
პა ტი ვია ჩემ თვის. ამი ტომ, ჩავ თვა ლე, 
რომ არ შევ ცდე ბო დი, თუ პო ლი ტი კა
ში წა ვი დო დი. თბი ლი სის საკ რე ბუ ლო
ში ჩე მი უბ ნის – ნა ძა ლა დე ვის წარ მო
მად გე ნე ლი გახ ლდით. იმ ადა მი ა ნე ბის 

უფ ლე ბებს ვი ცავ დი, რო მელ თა ნდო
ბი თაც მი ვე დი საკ რე ბუ ლო ში. სა ერ თო 
საქ მე იქ ნე ბო და თუ კონ კრე ტუ ლი ადა
მი ა ნე ბის პრობ ლე მა, თავს არას დროს 
ვა რი დებ დი. ეს ჩე მი მო ვა ლე ო ბა იყო 
და მო რა ლუ რი პრინ ცი პიც.

– თქვენი ადგილი „ქართულ ოცნე
ბაში“რატომდაინახეთდაამგუნდის
წევრირატომხართ?

– 2012 წელს შე ვუ ერ თდი პარ ტია 
„ქარ თულ ოც ნე ბას“ და საკ რე ბუ ლო ში 
ფრაქ ცია „ქარ თუ ლი ოც ნე ბა თბი ლი
სის“ თავ მჯდო მა რე გავ ხდი. ხე ლი სუფ
ლე ბა ში „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ პო ლი
ტი კუ რი გუნ დის მოს ვლის შემ დეგ მის 
მი მართ ნდო ბით გან ვეწ ყვე. ამ გუნ დის 
წევ რე ბი ერ თმა ნე თის მი მართ ან გა რი
შის გა წე ვით გა მო ირ ჩე ვი ან, აქ არი ან 
ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც შეს წევთ ძა
ლა, მარ თონ ქვე ყა ნა და გა ნა ვი თა რონ 
სა ქარ თვე ლო. 

–ამგუნდმა,თქვენიაზრით,რატომ
გამოგიცხადათნდობადაცაგერისმე
რობისკანდიდატადდაგასახელათ?

– „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ ნდო ბა დი დი 
პა ტი ვია ჩემ თვის. ალ ბათ, და ი ნა ხეს 
ჩემ ში ის პრინ ცი პე ბი, რომ ლებ ზე დაც 
აღ ვი ზარ დე, რი თაც ვცხოვ რობ დი და 
ვცხოვ რობ. მათ, გარ კვე ულ წი ლად, ადა
მი ა ნე ბის ბე დი მან დეს, რო ცა მე რო ბის 
კან დი და ტი გავ ხდი. ახ ლა უფ რო მნიშ

ვნე ლო ვა ნია, ეს ნდო ბა გა ვა მარ თლო. 
მე რო ბა, პირ ველ პი რო ბა, გარ კვე ულ წი
ლად არის უდი დე სი პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
და ეს თა ვი დან ვე მაქვს გა თა ვი სე ბუ ლი. 
მაგ რამ იმ კუთ ხის – ლეჩ ხუ მის მე რო ბა 
გა დავ წყვი ტე, სა ი და ნაც ჩე მი ფეს ვე ბია 
და რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბით მიყ ვარს. 
აქ ცხოვ რობს მა ღა ლი ინ ტე ლექ ტის, 
მშრო მე ლი, კე თილ შო ბი ლი ადა მი ა
ნე ბი, რომ ლე ბის თვი საც ჩე მი წი ლი 
სი კე თე მინ და გა ვა კე თო, მა თი დი დი 
მე გო ბა რი მინ და გავ ხდე. მე გობ რად 
მი მი ღონ – ეს არის ძა ლი ან მნიშ ვნე
ლო ვა ნი ჩემ თვის.

– ცაგერის მოსახლეობისთვის კი
ისაა მნიშვნელოვანი, რამდენად იც
ნობთმათსაჭიროებებსდარაგეგმები
გაქვთ მუნიციპალიტეტთან დაკავში
რებით?

– და ვიწ ყებ იმით, რაც უმ თავ რე სია 
– ჩვე ნი გუნ დის თვის რე გი ო ნე ბის გან
ვი თა რე ბა არის უმ თავ რე სი ამო ცა ნა. 
ეს ყო ველ თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი იყო, 
რაც აი სა ხა იმ მსხვი ლი გან ხორ ცი ე
ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბით, რომ ლე ბიც უმ
ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ჩვე ნი კუთ ხის თვის, 
შემ დეგ ოთხ წელს კი გან სა კუთ რე ბულ 
ორი ენ ტი რე ბას გეგ მავს რე გი ო ნებ ზე 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა – „გან ვი
თა რე ბა ყვე ლა რე გი ონს“ – ესაა ჩვე ნი 
გუნ დის სლო გა ნი. რა თქმა უნ და ვი

ცი, რომ ცა გე რი არ არის გა მო ნაკ ლი
სი და აქ მო სახ ლე ო ბას სა ჭი რო ე ბა თუ 
გა მოწ ვე ვა საკ მა ოდ აქვს. საგ ზაო ინ
ფრას ტრუქ ტუ რა, წყალ სა დე ნე ბის გა
ნახ ლე ბა და მოწ ყო ბა, გა ზი ფი ცი რე ბა 
სა სი ცოც ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მათ
თვის. ჩე მი გეგ მა ცა გე რის წინ სვლა და 
წარ მა ტე ბაა. იმე დი მაქვს მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში, ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბი სა 
და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის მხარ
და ჭე რით, ბევ რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი, კარ
გი საქ მე გა კეთ დე ბა.  

–რაიქნებათქვენთვისპრიორიტე
ტული მიმართულებები და ზოგადად,
ცაგერს განვითარებისრა პერსპექტი
ვააქვს?

– ტუ რიზ მი, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, 
გან სა კუთ რე ბით მე ვე ნა ხე ო ბა – ეს ის 
დარ გე ბია, რო მელ თა წინ სვლა გა ნა ვი
თა რებს ცა გერს. ცა გე რი და მთლი ა ნად 
ლეჩ ხუ მი, ულა მა ზე სი კუთ ხეა, გან თქმუ
ლია თა ვი სი ღირ სშე სა ნიშ ნა ო ბე ბით. 
მხო ლოდ ლე გენ და რული ხვამ ლის 
მთი სა და მსოფ ლიო მარ თლმა დი დებ
ლო ბის უდი დე სი წმინ და ნის – მაქ სი მე 
აღ მსა რებ ლის საფ ლა ვის და სა ხე ლე
ბაც კი საკ მა რი სია იმის თვის, რამ დე
ნად მიმ ზიდ ვე ლია ეს უმ შვე ნი ე რე სი 
კუთ ხე. სა ხელ გან თქმუ ლი ყურ ძნის ჯი
შე ბი ხა რობს ლეჩ ხუმ ში „უსა ხე ლო უ
რი“, „ცო ლი კო უ რი“, „ოჯა ლე ში“, რი თაც 
უნი კა ლუ რი ღვი ნო ე ბი მზად დე ბა. არაჩ
ვე უ ლებ რი ვი ხალ ხია აქ. დღეს, რო ცა 
მათ თან ყო ველ დღი უ რი ურ თი ერ თო
ბა მაქვს, კი დევ უფ რო ვა მა ყობ, რომ 
ამ კუთ ხის შვი ლი ვარ, ამ ადა მი ა ნე ბის 
გე ნე ტი კა მაქვს, აქ არის ბედ ნი ე რე ბის 
შეგ რძნე ბა.

– ბატონო გიორგი, რა უპირატესო
ბა გაქვთ კონკურენტებთან შედარე
ბით,რატომუნდადაგიჭიროცაგერის
მოსახლეობამ მხარიდა გამარჯვების
იმედიგაქვთ?

– ჩე მი უპი რა ტე სო ბაა, ვარ სა ხე ლი
სუფ ლე ბო გუნ დის კან დი და ტი, ძა ლი ან 
ძლი ე რი და ადა მი ა ნებ ზე ორი ენ ტი რე
ბუ ლი გუნ დის წევ რი. მა თი მხარ და ჭე რა 
მექ ნე ბა და ეს მცი რე ძა ლა არაა მმარ
თვე ლი სათ ვის. გარ და ამი სა, რი თაც 
ცხოვ რე ბამ გა მა ნე ბივ რა ისაა, რომ 
ბევ რი კარ გი მე გო ბა რი მყავს, ბევ რი 
გულ შე მატ კი ვა რი. ჩემს პი რად ადა მი ა
ნურ რე სურ სსაც გა მო ვი ყე ნებ მშობ ლი
უ რი კუთ ხის სა კე თილ დღე ოდ. მჯე რა, 
ცა გე რის მო სახ ლე ო ბა მხარს და მი
ჭერს, 2 ოქ ტომ ბერს, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ში გა
ვი მარ ჯვებ და ცა გე რის გან ვი თა რე ბა ში 
მნიშ ვნე ლო ვან წვლილს შე ვი ტან. 
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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 საყოველთაო ჯანდაც
ვის პროგრამის ამოქ მე დე ბით, „ქარ
თულ მა ოც ნე ბამ“ სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა
რა ჯან დაც ვის ხა რის ხი ან სერ ვი სებ ზე 
უნი ვერ სა ლურ ხელ მი საწ ვდო მო ბას. 
2017 წლი დან გა ნი საზ ღვრა ბე ნე ფი ცი
ა რე ბის შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით დი
ფე რენ ცი ა ცი ის ახა ლი კრი ტე რი უ მე ბი. 
შე დე გად, 40%დან 99.9%მდე გა ი ზარ
და მო სახ ლე ო ბის სერ ვი სე ბით მოც
ვა, და ფი ნან სდა 8,6 მლნზე მე ტი შემ
თხვე ვა (2,8 მლნ ბე ნე ფი ცი ა რი), რა ზეც 
4,6 მლრდ ლარ ზე მე ტი გა მო ი ყო. 2013
2020 წლებ ში, სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის 
პროგ რა მით, ცაგერის მუნიციპალი
ტეტზე, გა მო ყო ფი ლია 17 192 098 ლა
რი, და ფი ნან სდა 24 884 შემ თხვე ვა, მათ 
შო რის: გეგმურიამბულატორიული(341 
056,8 ლა რით 30 005 ბე ნე ფი ცი ა რი), გა
დაუდებელიამბულატორიული(980 182 
ლა რით 12 635 შემ თხვე ვა), გადაუდებე
ლისტაციონარული(11 563 606 ლა რით 
7 437 შემ თხვე ვა), გეგმური ქირურგიუ
ლი(2 584 962 ლა რით 2 244 შემ თხვე ვა), 
მშობიარობა და საკეისრო კვეთა (477 
385 ლა რით 785 შემ თხვე ვა) და ქიმიო,
ჰორმონოდასხივურითერაპია(710 159 
ლა რით 1 334 შემ თხვე ვა). გა ი ზარ და ონ
კო ლო გი უ რი პა ცი ენ ტე ბის ქი მი ო თე რა
პია/სხი ვუ რი თე რა პი ის კომ პო ნენ ტში 
არ სე ბუ ლი ლი მი ტი 8 000 ლა რის ოდე
ნო ბით.

ქრონიკული დაავადების მქონე
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის მედიკა
მენტებზე ხელმისაწვდომობის პროგ
რამა ამოქ მედ და სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლი პი რე ბის (სა რე ი ტინ გო ქუ ლა 100 
ათა სამ დე), სა პენ სიო ასა კის მო ქა ლა
ქე ე ბი სა და შშმ ბავ შვე ბის თვის, ვე
ტე რა ნე ბი სა და გამ ყო ფი ხა ზის სოფ
ლე ბის მო სახ ლე ო ბის თვის. 20172021 
წლებ ში (ივ ლი სის მდგომ.), პროგ რა
მით, ცაგერის მუნიციპალიტეტში და
ფი ნან სდა 3 043 ბე ნე ფი ცი ა რი (688 003 
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. 
ცაგერის მუნიციპალიტეტში იმუ ნი
ზა ცი ით მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფის მოც ვის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 2020 წელს 100% იყო. ტუ
ბერკულოზის ეროვნული პროგრამით
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
შე დე გად,. უკა ნას კნელ წლებ ში შემ
ცირ და ტუ ბერ კუ ლო ზის გავ რცე ლე ბა 
– 2013 წლის შემ დეგ, ცაგერში,სტა ცი
ო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბით 59მა (229 900 
ლა რი), ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მომ სა ხუ
რე ბით – 626მა პა ცი ენ ტმა (64 993 ლა
რი) ისარ გებ ლა. დედათა და ბავშვთა
ჯანმრთელობის 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 ლი, 
წი ნა წლებ თან შე და რე ბით (13.1/100 000 
ცოც ხალ შო ბილ ზე). 2018 წლი დან 8მდე 
გა ი ზარ და ვი ზი ტე ბის რა ო დე ნო ბა ორ
სულ თათ ვის. 2014 წლი დან ყვე ლა ორ
სუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ფო ლი უ მის 
მჟა ვი თა და რკი ნის პრე პა რა ტით. 2013
2020 წლებ ში, ცაგერის მუნიციპალი
ტეტშიან ტე ნა ტა ლუ რი სერ ვი სი მი ი ღო 
1 247მა (და ფი ნან სე ბა 67 006 ლ), მე დი
კა მენ ტე ბი – 309 ორ სულ მა.

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. ცაგერისმუ
ნიციპალიტეტიდანმკურნალობასადა
სადიაგნოსტიკოკვლევებშიჩართული
იყო587პირი,დაიხარჯა–130452ლა
რი.

2012 წლის შემ დეგ, ცაგერის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და სამედიცი
ნო მომსახურების დაფინანსება პრი
ორიტეტულ სფეროებში, მათ შო რის: 
ფსი ქი კუ რი ჯან მრთე ლო ბის, დი ა ბე ტის 
მარ თვის, დი ა ლი ზი სა 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. ცა გერ ში, 20132021 წლებ ში სულ 199 
შემ თხვე ვა 389 354 ლა რით და ფი ნან
სდა. 

2013 წლიდან ხორციელდება პირ
ველადი ჯანდაცვის განახლებული
ქსელის მოწყობა. პირ ვე ლა დი ჯან
დაც ვი სა და სოფ ლის ექი მის რო ლის 
გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით, 2014 წლი დან 
სა ხელ მწი ფოს სრუ ლი კომ პე ტენ ცია 
გახ და „სოფლის ექიმის“ პროგრამის
მარ თვა. 2014 წლის მა ი სი დან 30%ით 
გა ი ზარ და სოფლის ექიმებისა და ექ
თნებისხელფასი;2019 წელს „სოფ ლის 
ექი მის“ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა ში მო
ნა წი ლე სოფ ლის ექი მე ბი/ექ თნე ბი 
გა და ვიდ ნენ სსიპ სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი
ე ბის კო ორ დი ნა ცი ი სა და გა და უ დე ბე
ლი დახ მა რე ბის ცენ ტრის მარ თვა ში, 
სა ხელ მწი ფო აფი ნან სებს მა თი საქ მი ა
ნო ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ ხარ ჯებს. მიკ
რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე ფი ზი კურ 
პი რად და რე გის ტრი რე ბის შემ თხვე ვა
ში, სოფ ლის ექი მე ბი/ექ თნე ბი თა ვი
სუფ ლდე ბი ან სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა
დის გან. ცაგერის მუნიციპალიტეტს 61
სოფლისექიმიდაექთანიემსახურება. 

ინფრასტრუქტურულიპროექტები
20142020 წლებში, ცაგერის მუნიცი

პალიტეტში, განხორციელდა შემდეგი
ინფრასტრუქტურული პროექტები: ქ. 
ცა გე რის სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის კო ორ
დი ნა ცი ის გა და უ დე ბე ლი დახ მა რე ბის 

ახა ლი ცენ ტრის მშე ნებ ლო ბა (324 869 ლ); 
ამბულატორიების მშენებლობა სოფ
ლებშიორ ბე ლი (80 000 ლ), ქვე და ცა გე რი 
(84 000 ლ), ამბულატორიებისშენობების
რეაბილიტაცია სოფ ლებ ში: ჩხუ ტე ლი, 
ღვი რი ში, ლა ი ლა ში, ტვი ში, უსა ხე ლო, 
ლა სუ რი ა ში, ალ პა ნი და ოყუ რე ში (8 სო
ფე ლი) – 207 080 ლ; სო ფელ უც ხე რის ამ
ბუ ლა ტო რი ის რე ა ბი ლი ტა ცია (10 000 ლ). 
და გეგ მი ლია: ლა ჯა ნი სა და ზუ ბის ახა ლი 
ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის მშე ნებ ლო ბა, სო ფელ 
აღ ვის, ტვი შის, ლუხ ვა ნოს, წი ფერ ჩის, ნა
კუ რა ლე შის ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის რე ა ბი ლი
ტა ცია. 

მუნიციპალიტეტისმიერხორციელ
დებადიალიზზედამოკიდებულპაცი
ენტთა დახმარებისა და სამედიცინო
მომსახურეობისდაფინანსებისპროგ
რამები.

ხარისხიანიდახელმისაწვდომისა
მედიცინო მომსახურების უზრუნველ
საყოფად:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

არდიდან 4,7 მილიარდ ლარამდე გა
იზარდა სოციალური დაცვის სფეროს
დაფინანსება.

2012წლისშემდეგ,ეტაპობრივადგა
იზარდა სახელმწიფო პენსიისოდენო
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). ცაგერისმუნიციპა
ლიტეტშისა ხელ მწი ფო პენ სი ის მიმ ღე
ბია (01.04.2021 წ. მდგომ.) 3 052 პი რი. 2012 
წლის შემ დეგ თით ქმის 2ჯერ, 4 321 269 
ლა რი დან 8 442 382 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 55  508 833 ლა რი და ი
ხარ ჯა.

სახელმწიფოს წინაშე განსაკუთრე
ბულისამსახურისგავ ლის, აგ რეთ ვე ამ 
პირ თა მი ერ შე სა ბა მი სი ასა კის მიღ წე
ვის, შესაძლებლობის შეზღუდვისა და 
გარდაცვალებისგამოგა სა ცე მი კომ პენ
სა ცი ის ოდე ნო ბა. ცაგერში სა ხელ მწი
ფო კომ პენ სა ცი ის მიმ ღე ბი (01.04.2021 
მდგომ.) 32 პი რია. 2012 წლის შემ დეგ, 
კომ პენ სა ცი ებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 6ჯერ 
– 33 106დან 194 271 ლა რამ დე გა ი ზარ
და, 20132021 წლებ ში სულ სა ხელ მწი ფო 
კომ პენ სა ცი ებ ზე 1 277 729 ლა რი გა ი ცა.

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფე
ბის სოციალური დახმარების პროგ
რამის ფარგლებში, სო ცი ა ლუ რად და
უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში 
რე გის ტრი რე ბუ ლი, სი ღა რი ბის ზღვარ ს 
ქვე მოთ მყო ფი ოჯა ხე ბი უზ რუნ ველ ყო
ფილ ნი არი ან მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბით – სა არ სე ბო შემ წე ო ბით. 
პროგ რა მით ასე ვე გა ი ცე მა: ორ სუ ლო
ბის, მშო ბი ა რო ბი სა და ბავ შვის მოვ
ლის, ახალ შო ბი ლის შვი ლა დაყ ვა ნის 
გა მო დახ მა რე ბის, ლტოლ ვილ თა და 
დევ ნილ თათ ვის შემ წე ო ბე ბის, შრო მი
თი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბი სას მი ყე ნე
ბუ ლი ზი ა ნის ანაზ ღა უ რე ბა და სხვ. შემ
წე ო ბე ბი. ცაგერის მუნიციპალიტეტში
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბით უზ რუნ ველ ყო
ფი ლი სი ღა რი ბის ზღვარ ს ქვე მოთ მყო
ფი 1 707 ოჯა ხია (01.04.2021 მდგომ.). 2012 
წლის შემ დეგ 1,5ჯერ – 1 820 ათა სი დან 2 
719 ათას ლა რამ დე გა ი ზარ და საარსებო
შემწეობებზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 20132021 
წლებ ში, სა არ სე ბო შემ წე ო ბა ზე სულ და
ი ხარ ჯა 22 639 ათა სი ლა რი, მათ შო რის 
პენ სი ონ რებ ზე – 8712 ათა სი, შშმ პი რებ
ზე – 2 454 ათა სი, ბავ შვებ ზე – 4 532 ათა სი 
ლა რი.

შშმპირები,მარჩენალდაკარგულები
და სხვა სოციალურ კატეგორიებს მი
კუთვნებულპირთაწრეყო ველ თვი უ რად 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სო ცი ა ლუ რი პა კე
ტით – ცა გერ ში, სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით 
სარ გებ ლობს 541 მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფი 
(01.04.2021 წ. მდგომ.), 2012 წლის შემ დეგ, 
გა წე უ ლი ხარ ჯი 5,2ჯერ – 187 951დან 973 
953 ლა რამ დე გა ი ზარ და. 20132021 წლებ
ში, სულ და ი ხარ ჯა 6 667 657 ლა რი.

ცაგერისმუნიციპალიტეტში215დევ
ნილია (2021 წლის პირ ვე ლი აპ რი ლის 
მდგო მა რე ო ბით). 2012 წლის შემ დეგ 
91 404 ლა რი დან 132 345 ლა რამ დე გა
ი ზარ და შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 
20132021 წლებ ში (01.04.2021 წ. მდგომ.) 
სულ და ი ხარ ჯა 1  164 223 ლა რი. დევნი
ლებზე 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 ცაგერისმუნიციპალი
ტეტში დაკ მა ყო ფილ და 15 ოჯა ხი, მათ 
შო რის: პრო ექ ტით „სოფ ლად სახ ლი“ 
სა ხელ მწი ფომ სახ ლი 9 ოჯახს შე უს ყი და; 
სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
ფარ თი 6 ოჯახს და უ კა ნონ და. სა ქარ თვე
ლოს მას შტა ბით, მიმ დი ნა რე წლის ბო
ლომ დე, და მა ტე ბით 1 359 დევ ნი ლი ოჯა
ხი გან სახ ლდე ბა. ასე ვე გრძელ ვა დი ა ნი 
საც ხოვ რებ ლით სა ხელ მწი ფომ, სა ქარ
თვე ლოს მას შტა ბით, 1997 ეკომიგრანტი
ოჯახიდა აკ მა ყო ფი ლა: 20132021 წ.წ. 667 
ოჯახს და უ კა ნონ და საც ხოვ რებ ლი ფარ
თი და მი წის ნაკ ვე თი, 386 და კა ნო ნე ბის 
პრო ცეს შია. დემოგრაფიული მდგომა
რეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის
პროგრამით (მე სა მე და მომ დევ ნო ბავ
შვი) ამ ბრო ლა ურ ში და ფი ნან სე ბუ ლია 
73 ბე ნე ფი ცი ა რი (1.04,2021 წ. მდგომ.), 
20162021 წლებ ში, სულ და ი ხარ ჯა 839 800 
ლა რი, მათ შო რის, 2020 წელს – 158 500 
ლა რი. 

ახალი კორონავირუსის გლობალურ
გამოწვევასთანსწრაფადდაეფექტია
ნადგამკლავებისმიზნით,სოციალური
დაცვისმიმართულებითგატარდამნიშ
ვნელოვანი ღონისძიებები, კერძოდ:
სა ხელ მწი ფო გა სა ცემ ლე ბის უწ ყვე ტად 
გა ცე მა, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
სტა ტუ სის იუ რი დი უ ლი ძა ლის შე ნარ ჩუ
ნე ბა და სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის უწ ყვე ტად 
გაგ რძე ლე ბა, იან ვრი დან შე ჩე რე ბუ ლი 
სა არ სე ბო შემ წე ო ბე ბის გა ნახ ლე ბა და 
სა არ სე ბო შემ წე ო ბის მიმ ღე ბი ოჯა ხე
ბის თვის ფუ ლა დი დახ მა რე ბის გა ცე მის 
უწ ყვე ტო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და სხვ. 
ახალი კორონავირუსით გამოწვეული
სოციალურეკონომიკური მდგომარე
ობის გაუარესების გამო, მოსახლეო
ბის სოციალური დახმარების მიზნით,
20202021 წ.წ, სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი
დან გა მო ი ყო 193 014 865 ლა რი, აქე დან 
ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ზე – 999 300 
ლა რი. სახელმწიფო დახმარების მი
ღების უფლება 6 თვის ვადით მოიპო
ვეს:სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის 
მო ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის ტრი რე ბულ მა 
(65001100000 ქუ ლა) ოჯა ხებ მა, წევ რთა 
რა ო დე ნო ბის შე სა ბა მი სად (1წევრიანი
–70ლ;2წევრიანი–90ლ;3დამეტიწევ
რი, თითოეულზე – 35ლ). პროგ რა მა ში, 

2020 წელს – ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში, ჩარ თუ ლი იყო 642 ოჯა ხი, 2021 წელს 
(ივ ნი სის მდგო მა რე ო ბით) – 675. ყოველ
თვიური დახმარება (თვეში 100 ლარი)
გა ნი საზ ღვრა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი 
ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის
ტრი რე ბუ ლი 100  000მდე სა რე ი ტინ გო 
ქუ ლის მქო ნე ოჯა ხე ბის თვი საც, რო მელ
თაც ჰყავთ 3 ან მე ტი 16 წლის ჩათ ვლით 
ასა კის შვი ლი. პროგ რა მით, ცა გერ ში, 
2020 წელს, ისარ გებ ლა 81მა პირ მა, 2021 
წ. 87მა პირ მა (ივ ნი სის მო ნა ცე მე ბით). 
მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები
სა და 18 წლამდე შშმ ბავშვებისთვის,
სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით დახ მა რე ბას თან 
ერ თად, და მა ტე ბით გა მო ი ყო 100 ლა რი 
(6 თვით), ცა გერ ში, პროგ რა მა ში 2020 წ. 
ჩა ერ თო 142 პი რი, 2021 წ. – 135 (ივ ნი სის 
მდგო მა რე ო ბით). დაქირავებითდასაქ
მებულებისთვის,რომლებმაცდაკარგეს
სამსახურიანიყვნენუხელფასოშვებუ
ლებაში,დაწესდაფინანსურიდახმარე
ბა 1200ლარიანი კომპენსაციის სახით
(6 თვე თვე ში– 200200 ლ). ახა ლი კო რო
ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი სო ცი ა ლურ
ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე
სე ბის გა მო, მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის მიზ ნით, 2020 წ. კომ პენ სა
ცია ჯამ ში მი ი ღო 162 271მა ერ თე ულ მა 
პირ მა (131 237 800 ლ), 2021 წელს ჯამ ში 
გა ი ცა 141 909 200 ლა რის კომ პენ სა ცია.

„ახალი კორონავირუსით (SARS
COV2) გამოწვეული ინფექციის (CO
VID19) შედეგად მიყენებული ზიანის
შემსუბუქების მიზნობრივი, სახელმწი
ფო პროგრამის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2020 წლის 4 
მა ი სის №286 დად გე ნი ლე ბის თა ნახ მად, 
სსიპ და საქ მე ბის სა ხელ წი ფო სა ა გენ ტო 
გა ნი საზ ღვრა პროგ რა მის ერთერთ გან
მა ხორ ცი ე ლებლ უწ ყე ბად. სა ა გენ ტოს 
და ე ვა ლა კომ პენ სა ცი ე ბის გა ცე მა იმ და
საქ მე ბულ/თვით და საქ მე ბულ თათ ვის, 
ვინც პან დე მი ის შე დე გად სამ სა ხუ რი ან 
შე მო სა ვა ლი და კარ გა. დაქირავებით
დასაქმებულებისთვის კომპენსაციის
ოდენობათვეში200ლარი6თვით,გა ი
ცა ორ ეტა პად: I ეტა პი – 2020 წლის მა ი
სი დან და იწ ყო და 162 271მა პირ მა მი ი
ღო 131 237 800 ლა რი; II ეტა პი – 2021 წლის 
იან ვრი დან 157  638მა პირ მა მი ი ღო 141 
947 400 ლა რი. არა ფორ მა ლუ რი თვით
და საქ მე ბუ ლე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა 
და მათ თის ერ თჯე რა დი კომ პენ სა ცი ე
ბის გა ცე მის მიზ ნით, შე იქ მნა უწ ყე ბა
თა შო რი სი კო მი სია, ხო ლო სა ა გენ ტომ 
შე ას რუ ლა კო მი სი ის სა მუ შაო ჯგუ ფის 
ფუნ ქცი ე ბი. ერთჯერადი 300ლარია
ნიკომპენსაციამი ი ღო 248 867 ფორ მა
ლურ მა და არა ფორ მა ლურ მა თვით და
საქ მე ბულ მა, ჯამ ში გა და ი რიც ხა 74 660 
000 ლა რი. 2020 წლის 4 დე კემ ბრი დან 
და იწ ყო ერ თჯე რა დი, 300ლა რი ა ნი კომ
პენ სა ცი ე ბის გა ცე მის მე ო რე ტალ ღა იმ 
პი რე ბის თვის, ვი საც შე ე ხო შეზ ღუდ ვე ბი, 

და კარ გეს შე მო სა ვა ლი ან შე უ ჩერ დათ 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა – 121 634 პირ
ზე ჯამ ში გა და ი რიც ხა 36 490 200 ლა რი.

2013 წელ თან შე და რე ბით გაიზარდა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოცი
ალური დაცვის სფეროს დაფინანსება.
2020 წელს სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ხარ ჯებ
მა და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდამ 
470,5 ათა სი ლა რი შე ად გი ნა, 2013 წლის 
შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი კი 274,2 ათა სი 
ლა რი იყო. 

მუნიციპალიტეტის მიერ სოციალური 
დაცვის სფეროში ხორციელდება არა
ერთი მნიშვნელოვანი პროგრამა. მათ 
შორის: მრავალშვილიანი ოჯახებისა 
და ბავშვების სოციალური დაცვა, ერთ
ჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმა
რება, ომის ვეტერანთა დახმარება, ხა
ნდაზმულთა მატერიალური დახმარება, 
მარტოხელა მშობლების დახმარება, 
უსახლკარო ბენეფიციართა მატერია
ლური დახმარება, სოციალურად დაუ
ცველ ორსულთა დახმარება, შეზღუდუ
ლი შესაძლებლობის მქონე ბავშვების 
მატერიალური დახმარება, უკიდურესად 
გაჭირვებული მოსახლეობის ყოვე
ლდღიური უფასო ერთჯერადი კვება და 
სხვ.

სამართლიანი, გამჭვირვალე და
ეფექტიანისოციალურიდაცვისსისტე
მისფუნქციონირების, სიღატაკისდაძ
ლევისა და სიღარიბის შემცირების,
მოსახლეობის სოციალური მდგომარე
ობისშემდგომიგაუმჯობესებისადადა
საქმებისუზრუნველყოფისმიზნით:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � და იხ ვე წე ბა და გა ფარ თოვ დე ბა სო
ცი ა ლუ რი სფე როს მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მე ბი;

 � 20222024 წლებ ში, და მა ტე ბით ამოქ
მედ დე ბა პროგ რა მე ბი, რომ ლის 
ფარ გლებ ში გან ხორ ცილ დე ბა უსახ
ლკა რო ოჯა ხე ბის თავ შე საფ რით უზ
რუნ ველ ყო ფა და ვე ტე რა ნის დღეს
თან და კავ ში რე ბით ფი ნან სუ რი 
დახ მა რე ბის გა წე ვა – ვე ტე რა ნე ბი
სათ ვის ღირ სე უ ლი პა ტი ვის მი გე ბა.
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გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სფე
რო ში გა დად გმუ ლი თი თო ე უ ლი ნა
ბი ჯი გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ზეა 
გათ ვლი ლი. ამის დას ტუ რია ის, რომ 
2012 წელთან შედარებით, მნიშვნე
ლოვნად,2,5ჯერგაიზარდაგანათლე
ბისა და მეცნიერების დაფინანსება.
4ჯერ გაიზარდა სკოლამდელი გა
ნათლების, თითქმის 2ჯერ – ზოგადი
განათლების, 5,3ჯერ – პროფესიული
განათლებისდა2ჯერ–უმაღლესიგა
ნათლების ბიუჯეტი. მასწავლებლის
საბაზოხელფასისზრდამ–65%,ხოლო
საშუალოხელფასის–120%შეადგინა.
600 000მდე მოსწავლე უზრუნველ
ყოფილია სასკოლო სახელმძღვანე
ლოებით. 2019 წლის 1 ოქ ტომ ბრი დან 
და იწ ყო სა ჯა რო სკო ლე ბი სა და სა ბავ
შვო ბა ღე ბის პე და გოგ თა ხელ ფა სე ბის 
ზრდა და ეს პრო ცე სი მომ დევ ნო წლებ
შიც გაგ რძელ დე ბა. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2012 წლის შემ დეგ, 80%ით გა ი ზარ და 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტით 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.
ცა გერ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 15 მუ ნი ცი პა
ლუ რი სა ბავ შვო ბა ღი, მათ გან 2 – ქ. ცა
გერ ში, ხო ლო 13 – სოფ ლად.

2013 წლის შემდეგ საქართველოს
მასშტაბით საბავშვო ბაღები გახდა
უფასო.მნიშვნელოვნადგაიზარდაცა
გერში სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების დაწესებულებების და
ფინანსება. 2020 წელს გა ნათ ლე ბის 
სფე როს ხარ ჯე ბი და არა ფი ნან სუ რი აქ
ტი ვე ბის ზრდა 816,4 ათა სი ლა რით გა
ნი საზ ღვრა, მათ შო რის, 750 ათა სი, სკო
ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით, 2013 წელს კი შე სა ბა მი
სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 449,5 ათა სი ლა რი იყო.

ბო ლო წლებ ში გა დამ ზად დნენ მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის 
სის ტე მის მუ სი კის პე და გო გე ბი, სა ნი
ტა რულ ჰი გი ე ნურ მი მარ თუ ლე ბით – 
მედ დე ბი და მზა რე უ ლე ბი. 

20142021 წლებში განხორცილდა
მუნიციპალიტეტისმიერდაფუძნებულ
საბავშვო ბაღების მშენებლობარეა
ბილიტაცია.მათშორის:

2014 წელს სა ბავ შვო ბა ღე ბის მშე
ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცი ის 12 პრო ექ
ტის განხორციელებაზე, ჯამ ში, 136,2 
ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. რე ა ბი ლი ტა ცია 
ჩა უ ტარ და: სო ფელ ალ პა ნის (20 ათა სი 
ლა რი), ზუ ბის (35,3 ათა სი ლა რი), ლა ი
ლა შის (6,2 ათა სი ლა რი), ლა სუ რი ა შის 
(11,6 ათა სი ლა რი), ლა ჯა ნის (13 ათა სი 
ლა რი), ოყუ რე შის (10,6 ათა სი ლა რი), 
წი ფერ ჩი სა (20,3 ათა სი ლა რი) და ორ ბე
ლის (19 ათა სი ლა რი) სა ბავ შვო ბა ღებს. 
სულ, ამ წელს, ბა ღე ბის სა რე ა ბი ლი
ტა ცი სა მუ შა ო ე ბზე სა ერ თო ჯამ ში, 311,1 
ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. 

2015 წელს ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღე ბი 
აშენ და სო ფელ მა ხაშ სა და დეხ ვირ ში, 
სა რე მონ ტო სა მუ შაო ჩა ტარ და სო ფელ 
ჩხუ ტე ლის სა ბავ შვო ბაღ ში, რაც, სა
ერ თო ჯამ ში, 120,6 ათა სი ლა რით და
ფი ნან სდა; სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა
უ ტარ და ქ. ცა გე რის №1 სა ბავ შვო ბაღს 
(319,6 ათა სი ლა რი).

განათლება
განათლებისსისტემისგანვითარება„ქართულიოცნების“ერთ-ერ-
თი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. 2012 წლის შემდეგ, საქარ-
თველოშიგანხორციელდაფუნდამენტურისისტემურიცვლილებები
მაღალი ხარისხის განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველ-
საყოფად. მათ შორის, შეიქმნა განათლების სისტემისფინანსური
მდგრადობის უზრუნველმყოფი საკანონმდებლო გარანტიები, და-
იხვეწაადრეულიდასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისსის-
ტემისმარეგულირებელიკანონმდებლობა,დადგინდადადაინერგა
ძირითადისტანდარტები.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



„ქართულიოცნების“უმნიშვნელოვანესი
პრიორიტეტების–განათლებისადამეცნიე-
რებისმიმართულებითგანხორციელდება:
 � სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში სკო ლამ დე ლი გა ნათ

ლე ბა დარ ჩე ბა უფა სო;
 � გა იზ რდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან ად რე უ ლი 

და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის და ფი
ნან სე ბა;

 � გაგრძელდება სასკოლო მზაობის ჯგუფების ფუნ
ქციონირება და ყველასთვის ხელმისაწვდომი სა
სკოლო მზაობის ეფექტიანი პროგრამების განხო
რციელება;

 � 20212024 წლებ ში და გეგ მი ლია: სო ფელ ზუ ბი სა (125 
ათა სი ლა რი) და ორ ბე ლის (125 ათა სი ლა რი) სა ბავ
შვო ბა ღე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია. ახა ლი ბა ღე ბი აშენ
დე ბა სოფ ლებ ში: წი ფერ ჩი, ალ პა ნა და ოყუ რე ში, 
რა საც სა ერ თო ჯამ ში, 1 მლნ 200 ათა სი ლა რი მოხ
მარ დე ბა;

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

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

 � 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 ცა გერ 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.;

 � 2024 წლამ დე რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ დე ბა სო ფელ 
უსა ხე ლო სა (30 ათა სი ლა რი) და ცა გე რის (700 ათა
სი) სა ჯა რო სკო ლებს; ახა ლი სკო ლე ბი აშენ დე ბა 
სო ფელ ორ ბელ სა (3 მლნ ლა რი) და თა ბორ ში (3 
მლნ 500 ათა სი ლა რი); ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი
ნის ტროს სკო ლე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით გან
ხორ ცი ელ დე ბა: ქა ლაქ ცა გე რის სა ჯა რო სკო ლის 
სა ხუ რა ვის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია და 4 ოთა ხის ია
ტა კე ბის შეც ვლა – 150 ათა სი ლა რი; სო ფელ სა ირ
მის სა ჯა რო სკო ლის კარფან ჯრე ბის შეც ვლა – 10 
ათა სი ლა რი;

 � 2024 წლი დან ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და გეგ მი
ლია პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე
ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ახა ლი და წე სე ბუ ლე ბის 
გან ვი თა რე ბა;

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

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

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

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

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

2016 წელს დას რულ და ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღის 
მშე ნებ ლო ბა სო ფელ ქვე და ცა გერ ში (404,3 ათა სი 
ლა რი).

2018 წელსდას რულ და ქ. ცა გერ ში №2 სა ბავ შვო 
ბა ღის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია (351,1 ათა სი ლა რი). 

2019წელსახა ლი სა ბავ შვო ბა ღი აშენ და სო ფელ 
ლა ჯა ნა ში (378,8 ათა სი ლა რი), ბავ შვებს სა ჩუქ რად 
გა და ე ცათ სა ბავ შვო ლი ტე რა ტუ რა, მო მა ვალ პირ
ველ კლა სე ლებს – „დე და ე ნა“.

შესრულებულისამუშაოებისშედეგად,2021წელს
სა ბავ შვო ბა ღებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი 
268 აღ საზ რდე ლი და დის.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბავ შვო ბა ღებ ში კვების
თანხათი თო ე ულ აღ საზ რდელ ზე 1,25დან 2.85 ლა
რამ დე გა ი ზარ და. ამით მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ფარ
თოვ და და სრულ ფა სო ვა ნი გახ და ბავ შვე ბის კვე ბის 
რა ცი ო ნი.

სასკოლო მზაობის პროგრამა მიმდინარეობს 5
ბა ღის 5 ჯგუფ ში, სა დაც ჩარ თუ ლია 54 აღ საზ რდე ლი. 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში და საქ მე ბუ ლია 80 აღ მზრდელ
პე და გო გი (41 აღ მზრდე ლი), მათ გან სას კო ლო მზა
ო ბის პროგ რა მას ახორ ცი ე ლებს 8 აღ მზრდელპე
და გო გი. სა ბავ შვო ბა ღებს 10 ექი მი/ექ თა ნი და 3 
ფსი ქო ლო გი ემ სა ხუ რე ბა.

ზოგადიგანათლება
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საჯარო

სკოლა,მათგან1–ქ.ცაგერში.სულ სკო ლებ ში მოს
წავ ლე თა რა ო დე ნო ბა 778ია, ხო ლო მას წავ ლებ
ლე ბის – 133 (11 სპე ცი ა ლუ რი მას წავ ლე ბე ლი). მულ
ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის მი ერ, 2020 წლის მა ი სის 
მდგო მა რე ო ბით, იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია 24 სსსმ მოს
წავ ლე. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო სკო ლებ ში მან
და ტუ რე ბი არ ჰყავთ. ექი მის კა ბი ნე ტი ფუნ ქცი ო ნი
რებს 3 სა ჯა რო სკო ლა ში.

20132021 წლებში, ზოგადი განათლების სფე
როში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერე
ბის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულე
ბების შესაბამისად, ცაგერის მუნიციპალიტეტში
განხორციელდა სხვადასხვა მიზნობრივი, საგან
მანათლებლოდა ტრენინგპროგრამა, მათ შორის:
პროგ რა მით „დავისვენოთდავისწავლოთერთად“,
სა ზაფ ხუ ლო სკო ლებ ში, 20132019 წლებ ში, ცა გე
რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან 128 მოს წავ ლე იყო ჩარ
თუ ლი. 20172019 წლებ ში, სასწავლო აქტივობების
ხელშეწყობის პროგ რა მით, სა ჯა რო სკო ლებ ში 38 
სას კო ლო პრო ექ ტი/არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის 
წრე და ფი ნან სდა, 20172019 წლებ ში ფი ნან სუ რად 
ხე ლი 75 სას კო ლო აქ ტი ვო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
შე ეწ ყო და  სას კო ლო აქ ტი ვო ბე ბის 43 პრო ექ ტი და
ფი ნან სდა. საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფის პროგრამით 2017 წელს, სო ფელ 
ოყუ რე შის სა ჯა რო სკო ლას – 10, სო ფელ მა ხა შის სა
ჯა რო სკო ლას – 4 კომ პი უ ტე რი გა და ე ცათ. ზო გა დი 
გა ნათ ლე ბის ხელ შეწ ყო ბის პროგ რა მით, 20132019 
წლებ ში, ეროვნულსასწავლოოლიმპიადებში,სა
ერ თო ჯამ ში, სა ჯა რო სკო ლე ბის 1492 მოს წავ ლე მო
ნა წი ლე ობ და. 20182019 წლებ ში, ოპტიკური კავში
რითადა მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტითსა ჯა რო 
სკო ლე ბის აღ ჭურ ვის 1 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. 
2018 წელს, კორპორატიული სტანდარტის უსადე
ნო ქსელით/ლოკალური უსადენო ქსელით ერთი 
სა ჯა რო სკო ლა აღი ჭურ ვა. 20152019 წლებ ში, მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში, სა ჯა რო სკო ლე ბის შესაბამისი მა
ტერიალურტექნიკური ბაზით, სას კო ლო ავე ჯით, 
სპორ ტუ ლი ინ ვენ ტა რი თა და სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო 
ლა ბო რა ტო რი ე ბით აღ ჭურ ვის 29 პრო ექ ტი გან ხორ
ცი ელ და. 2020წელს,ეროვნულისასწავლოგეგმის
დანერგვის ინსტრუმენტები („ახა ლი სკო ლის“ მო
დე ლი), მოს წავ ლის წინ სვლი სა და გან ვი თა რე ბის 
ხელ შემ წყო ბი შე ფა სე ბი სა და სას წავ ლო პრო ცეს
ში ტექ ნო ლო გი ე ბის ინ ტეგ რი რე ბის სის ტე მე ბი და
ი ნერ გა ცა გე რის 3 სა ჯა რო სკო ლა ში. 2021 წელს კი 
„ახა ლი სკო ლის“ მო დელ ში, და მა ტე ბით, 6 სა ჯა რო 
სკო ლა ჩა ერ თო. მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზ
რუნველყოფისპროგ რა მით 22 სა ჯა რო სკო ლის (42 
მი მარ თუ ლე ბა) 272 მოს წავ ლე სარ გებ ლობს. 2017
2020 წლებ ში, ცა გე რის სა ჯა რო სკო ლებს, სა ერ თო 
ჯამ ში, 770 სასკოლო ჟურნალი და 23861 სახელ
მძღვანელო უსას ყიდ ლოდ გა და ე ცათ. პროგ რა მით 
„ჩემი პირველი კომპიუტერი“, 20132019 წლებ ში, 
პირ ველ კლა სე ლებს სა ჩუქ რად 440 კომ პი უ ტე რი გა
და ე ცათ, კლა სის დამ რი გებ ლებს – 94, წარ ჩი ნე ბულ 
მოს წავ ლე ებს – 77. იმავე პერიოდში, ცა გე რის სა ჯა
რო სკო ლებ ში, ჯამ ში, 66 ოქროსადავერცხლისმე
დალოსანიგა მოვ ლინ და. მასწავლებელთაპროფე
სიული განვითარების მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბით, 
კონ სულ ტანტმას წავ ლებ ლებ მა, ად გი ლობ რივ მა 
და უც ხო ელ მა მას წავ ლებ ლებ მა გა ი ა რეს ტრე ნინგ
მო დუ ლე ბი. 

ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო დაწესებულებების ინ
ფრასტრუქტურისგან ვი თა რე ბის პროგ რა მით, 2013
2021 წლებში, ცა გე 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 38 პრო
ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. ადაპ ტი რე ბუ ლია 13 სა ჯა რო 
სკო ლა; ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის სის ტე მით აღ ჭურ
ვი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 3 სა ჯა რო სკო ლა. ოპე რი
რე ბი სა და მოვ ლაპატ რო ნო ბის პროგ რა მა ში მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის ერ თი სა ჯა რო სკო ლაა (ოყუ რე შის 
სა ჯა რო სკო ლა) ჩარ თუ ლი. 

2013 წელს ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ
ტარ და 9 სა ჯა რო სკო ლას (აღ ვის, ალ პა ნის (45,8 ათა
სი ლა რი), ბარ დნა ლას (52,6 ათა სი ლა რი), ქ. ცა გე რის 
№1 (30,7 ათა სი ლა რი), ჩხუ ტე ლის (89,2 ათა სი ლა რი), 
ლა ი ლა შის, ლუხ ვა ნოს (36,2 ათა სი ლა რი), ოყუ რე შის 
(85,8 ათა სი ლა რი) და ზუ ბის (31 ათა სი ლა რი), რა ზეც 
სულ 497,5 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა;

2014წელს3 სა ჯა რო სკო ლის (ოყუ რე შის,ლა სუ რი
ა ში სა და ცა გე რის) ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცი ა სა 
და 4 სა ჯა რო სკო ლის (ლა ჯა ნის, ქვე და ცა გე რის, ჩხუ
ტე ლი სა და ლა ი ლა შის) სპორ ტუ ლი მო ედ ნის მოწ
ყო ბას სულ 694,9 ათა სი ლა რი მოხ მარ და; 

2015წელსგან ხორ ცი ელ და ლა ცო რი ას, ქვე და ცა
გე რის, უსა ხე ლოს, ქ. ცა გე რის, ლა ჯა ნის, ალ პა ნის, 
ტვი ში სა და ზუ ბის სა ჯა რო სკო ლე ბის ნა წი ლობ რი
ვი რე ა ბი ლი ტა ცი ის 9 პრო ექ ტი, სა მე დი ცი ნო ოთა ხი 
მო ეწ ყო 3 სა ჯა რო სკო ლა ში, რა ზეც სულ და ი ხარ ჯა 
705,3 ათა სი ლა რი; 

2016წელს,MCCათას წლე უ ლის გა მოწ ვე ვის კორ
პო რა ცი ის და ფი ნან სე ბით, გან ხორ ცი ელ და სოფ. 
ოყუ რე შის სა ჯა რო სკო ლის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია, 
რა ზეც 1 მლნ 500 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა.

2017 წელს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2 სა ჯა რო სკო ლა
ში (ლა ი ლა ში სა – 17,1 ათა სი ლა რი და ლა ჯა ნის 11,8 
ათა სი ლა რი) ჩა ტარ და სამ შე ნებ ლოსა რე მონ ტო 
სა მუ შა ო ე ბი; ორ ბე ლის სა ჯა რო სკო ლა ში მო ეწ ყო 
სა მე დი ცი ნო ოთა ხი (13,9 ათა სი ლა რი), სო ფელ მა
ხა შის სა ჯა რო სკო ლის აღ ჭურ ვა 13,5 ათა სი ლა რით 
და ფი ნან სდა.

2018წელსგან ხორ ცი ელ და ქ. ცა გე რი სა (33,3 ათა
სი ლა რი) და სო ფელ ქვ. ცა გე რის (118,1 ათა სი ლა რი) 
სა ჯა რო სკო ლე ბის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია 
(151,5 ათა სი ლა რი). ახა ლი სკო ლა აშენ და სო ფელ 
მა ხაშ ში (459,1 ათა სი ლა რი).

2019 წელს გან ხორ ცი ელ და სო ფელ ბარ დნა ლის 
სა ჯა რო სკო ლის სვე ლი წერ ტი ლე ბის მოწ ყო ბი სა და 
სო ფელ ტვი შის სა ჯა რო სკო ლის შე ნო ბის სა რე მონ
ტო სა მუ შა ო ე ბი, რა საც, სა ერ თო ჯამ ში, 63,9 ათა სი 
ლა რი მოხ მარ და. სო ფელ ჩხუ ტე ლის ზუ რაბ ეფა ძის 
სა ხე ლო ბის სა ჯა რო სკო ლის სა რე მონ ტო სა მუ შა ო
ებ ზე 151,7 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. ქ. ცა გე რის სა ჯა რო 
სკო ლის ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის სის ტე მის საქ ვა
ბე მე ურ ნე ო ბის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ებ ზე 77,8 
ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. სო ფელ სო რი სა და შე უბ ნის 
სა ჯა რო სკო ლე ბი და ფი ნან სდა გათ ბო ბის სის ტე მე
ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის მიზ ნით. 3 სა ჯა რო სკო ლას (სო
რი, შე უ ბა ნი, ჭი ო რა), ჯამ ში, 13 ათა სი ლა რი გა და ე ცა, 
საპ რო ექ ტო დო კუ მენ ტა ცი ის შეს ყიდ ვის მიზ ნით.

2020 წელსსა ჯა რო სკო ლებ ში სვე ლი წერ ტი ლე
ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 13 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და, 
რა ზეც, ჯამ ში, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტროს 
სკო ლე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით, 70,6 ათა სი ლა
რი და ი ხარ ჯა. სვე ლი წერ ტი ლე ბი მო ეწ ყო სო ფელ 
ორ ხვის, უსა ხე ლოს, ზუ ბის, ლა ცო რი ის, ნას პე რის, 
აღ ვის, სა ირ მის, ლუხ ვა ნოს, ორ ბე ლის, დეხ ვი რის, 
ჩხუ ტე ლის, სურ მუ შის (დაწ ყე ბი თი),უც ხე რის (დაწ
ყე ბი თი) სა ჯა რო სკო ლებ ში. იმა ვე წელს გან ხორ ცი
ელ და სო ფელ ლა ცო რი ის, დეხ ვი რის, ნას პე რის, ქვ. 
ცა გე რის, ბარ დნა ლის, ტვი შის, ჩხუ ტე ლის, ჩქუ მის, 
ორ ხვის, ღვი რი შის სა ჯა რო სკო ლე ბის რე ა ბი ლი ტა
ცია, რა საც, სა ერ თო ჯამ ში, 375 ათა სი ლა რი მოხ მარ
და.

20202021წლებ ში ახა ლი სკო ლა აშენ და სოფ. ლა
ი ლაშ ში, რა ზეც მუ ნი ცი პა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ფონ
დი დან 1 მლნ 886,2 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა.

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

2018 წლი დან სოციალურიპროგრამისფარგლებში
დაფინანსება მოიცავს რაჭა ლეჩხუმის და ქვემო
სვანეთისრეგიონსრეგიონის (ამბროლაური,ლენ
ტეხი,ონი,ცაგერი)მა ღალ მთი ა ნი სტა ტუ სის მქო ნე 
სოფ ლე ბის სკო ლის კურ სდამ თავ რე ბუ ლებს, 2018
2019 სას წავ ლო წელს რა ჭა ლეჩ ხუ მის და ქვე მო სვა
ნე თის რე გი ო ნი დან და ფი ნან სდა 15 სტუ დენ ტი. 2019
2020 სას წავ ლო წელს – 15; 20202021 სას წავ ლო წელს 
კი – 15 სტუ დენ ტი. 

9qarTuli ocneba 41
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კულტურა
ცაგერისმუნიციპალიტეტშიფუნქცი

ონირებსმუნიციპალიტეტისმართვაში
არსებული შემდეგი დაწესებულებები:
ცა გე რის მთა ვა რი ბიბ ლი ო თე კა (ახალ
გაზ რდუ ლი გან ყო ფი ლე ბა, სა ბავ შვო 
გან ყო ფი ლე ბა, 40 სა სოფ ლო გან ყო ფი
ლე ბა), ის ტო რი უ ლი მუ ზე უ მი ქვე და ნა
ყო ფე ბით; სუ რა თე ბის გა ლე რეა, ლა
დო ასა თი ა ნის სახლმუ ზე უ მი, არ ჩილ 
გე ლო ვა ნის სახლმუ ზე უ მი, სე ვე რი ან 
ისი ა ნის სახლმუ ზე უ მი, არ ქე ო ლო გი
ურეთ ნოგ რა ფი უ ლი მუ ზე უ მი, დი დე ბის 
მუ ზე უ მი. კულ ტუ რის ცენ ტრი (29 სა სოფ
ლო კლუ ბი, მა მა კაც თა ფოლ კლო რუ
ლი ან სამ ბლი „სა ლა ღო ბო“, ბავ შვთა 
ფოლ კლო რუ ლი ან სამ ბლი „ხვამ ლი“, 
გრ. მდივ ნის სა ხე ლო ბის სა ხალ ხო თე
ატ რი, ქალ თა ან სამ ბლი „მერ დი ნი“, 
აკა დე მი უ რი გუნ დი, ფოლ კლო რუ ლი 
ან სამ ბლი „სა ლა ღო ბო“, ხალ ხურ საკ
რავ თა შემ სწავ ლე ლი წრე, მე ქი ყუ რაშ
ვი ლის სა ხე ლო ბის სა მუ სი კო სკო ლა, 
სამ ხატ ვრო სკო ლა და ეს თე ტი კუ რი აღ
ზრდის ცენ ტრი (ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ან
სამ ბლი „ლეჩ ხუ მი“), მოს წავ ლე ახალ
გაზ რდო ბის სახ ლი.

2013 წელ თან შე და რე ბით, გაიზარ
და კულტურის სფეროს დაფინანსება.
2020 წელს კულ ტუ რის სფე როს ხარ ჯე ბი 
და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი ზრდა 967 
ათა სი ლა რით გა ნი საზ ღვრა, 2013 წელს 
კი შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 561,8 ათა
სი ლა რი იყო.

20142020 წლებში მნიშვნელოვ
ნად გაიზარდა საზოგადოების ჩარ
თულობა კულტურულ ცხოვრებაში.
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ყო ველ წლი უ რად 
იმარ თე ბო და სა ხალ ხო ზე ი მი „ლა დო
ო ბა“, რე ლი გი უ რი დღე სას წა უ ლი ,,მაქ
სი მო ბა”, კონ ფე რენ ცი ე ბი, შეხ ვედ რე ბი 
მკით ხვე ლებ თან, პო ე ზი ის სა ღა მო ე ბი 
და ღირ სშე სა ნიშ ნა ვი დღე ე ბი სად მი 
მიძ ღვნი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, ეწ ყო ბო და 
გა მო ფე ნე ბი და ექ სპო ზი ცი ე ბი, ტარ
დე ბო და კონ ცერ ტე ბი კულ ტუ რის ცენ
ტრთან არ სე ბუ ლი და სხვა შე მოქ მე დე
ბი თი კო ლექ ტი ვე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტარ და ანი მა
ტორ თა შოუ და სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი
ვა ლი „არ ტგე ნი“.

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

20142020 წლებში განხორციელდა
კულტურის ობიექტების მშენებლობა
რეაბილიტაციისპროექტები:

2014 წელი – ცა გე რის კულ ტუ რუ ლი 
ობი ექ ტე ბის (სუ რა თე ბის გა ლე რეა, 
მთა ვა რი ბიბ ლი ო თე კა) რე ა ბი ლი ტა ცია 
(258,8 ათა სი ლა რი); სო ფელ ლუხ ვა ნოს 
კლუბბიბ ლი ო თე კის შე ნო ბის სა ხუ რა
ვის აღ დგე ნი თი სა მუ შა ო ე ბი (4,4 ათა
სი ლა რი, რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის 
ფონ დი);

20142016წლები– დეხ ვი რის მუ ზე უ
მის „ღია ცის ქვეშ“ და დო ღუ რა შის ტე
რი ტო რი ა ზე არ ქე ო ლო გი უ რი სა მუ შა ო ე
ბი (27 ათა სი ლა რი).

2015 წელი – ცა გე რის ის ტო რი უ ლი 
მუ ზე უ მის მარ ჯვე ნა ფლი გე ლის მშე ნებ
ლო ბა (332,8 ათა სი ლა რი, რე გი ო ნუ ლი 
გან ვი თა რე ბის ფონ დი);

20172018წლებშიგან ხორ ცი ელ და ქ. 
ცა გერ ში „მწვა ნე თე ატ რის“ რე ა ბი ლი
ტა ციარე კონ სტრუქ ცი ის სა მუ შა ო ე ბი, 
რა საც 485 ათა სი ლა რი მოხ მარ და;

2018 წელს გან ხორ ცი ელ და დეხ ვი
რის არ ქე ო ლო გი ურეთ ნოგ რა ფი უ ლი 
ღია მუ ზე უ მის არ ტე ფაქ ტე ბის გა და
ხურ ვის სა მუ შა ო ე ბი (57, 3 ათა სი ლა რი), 
2019წელსკი დას რულ და მუ ზე უ მის საყ
რდე ნი კედ ლე ბის, სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის 
მოწ ყო ბა (235,2 ათა სი ლა რი).

2019 წელს და იწ ყო და მიმ დი ნა რე
ობს გო ნის წმ.გი ორ გის ეკ ლე სი ის რე ა
ბი ლი ტა ცია სო ფელ ორ ხევ ში.

2020 წელს დას რულ და დეხ ვი რის 
ღია მუ ზე უ მის გა და ხურ ვის სა მუ შა ო ე ბი 
– 77,3 ათა სი ლა რი; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 

მთა ვა რი ბიბ ლი ო თე კა და რამ დე ნი მე 
სოფ ლის გან ყო ფი ლე ბა უზ რუნ ველ ყო
ფი ლი იქ ნა კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კით.

კულტურის,სპორტისადაახალგაზ
რდობის სამინისტროს მიზნობრივი
პროგრამების ფარგლებში მუნიციპა
ლიტეტში შემდეგი პროექტები გან
ხორციელა: ა(ა)იპ ვ. მა ხა რობ ლი ძის 
სა ხე ლო ბის ცა გე რის ის ტო რი უ ლი მუ
ზე უ მის ფი ლი ა ლის, ცხე თადეხ ვი რის 
მუ ზე უმნაკ რძა ლის მთა ვა რი ცი ხის ტე
რი ტო რი ის შე ღობ ვა (15 ათა სი ლა რი, 
2013); ლეჩ ხუ მის კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ
რე ო ბის ობი ექ ტე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცია 
(34 ათა სი ლა რი, 2014); „ხვამ ლის მთის 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ძეგ ლე
ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცია“ (14 ათა სი ლა რი, 
2014); ხვამ ლის მთა – არ ქე ო ლო გი უ რი 
სა მუ შა ო ე ბი (56, 9 ათა სი ლა რი, 2015
2016); ანი მა ცი უ რი ფილ მე ბის სა ერ
თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლი ,,თო ფუ ზი” (20 
ათა სი ლა რი); „ხვამ ლის მთა – არ ქე ო
ლო გი უ რი სა მუ შა ო ე ბი“ (25 ათა სი ლა
რი). 20172018წლებში– ხვამ ლის მთის 
არ ქე ო ლო გია; სოფ. ორ ხვში გო ნის 
წმინ და გი ორ გის სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი
ის რე ა ბი ლი ტა ცია (68, 9 ათა სი ლა რი). 
20192020 წლებში – ხვამ ლის წმინ და 
გი ორ გის ეკ ლე სი ის ტე რი ტო რი ის გაწ
მენ დი თი სა მუ შა ო ე ბი (30 ათა სი ლა რი).

სპორტი
ცაგერის მუნიციპალიტეტში ფუნ

ქციონირებს მუნიციპალიტეტის მარ
თვაში არსებული კომპლექსური სას
პორტო სკოლა, საფეხბურთო კლუბი
„ხვამლი“დაფრენბურთისკლუბი„ცა
გერი“.

2013 წელ თან შე და რე ბით, გაიზარდა
მუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდანსპორ
ტისსფეროსდაფინანსება.2020 წელს 
სპორ ტის სფე როს ხარ ჯე ბი და არა ფი
ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი ზრდა 465 ათა სი ლა
რით გა ნი საზ ღვრა, 2013 წელს კი შე სა
ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 157,6 ათა სი ლა რი 
იყო.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტუ
ლისპორტისსახეობებია:ფრენ ბურ თი, 
ფეხ ბურ თი, ქარ თუ ლი ჭი და ო ბა, ძი უ დო, 
კა ლათ ბურ თი, შა ში, მა გი დის ჩოგ ბურ
თი, მკლავ ჭი დი, ჭად რა კი.  

აღ სა ნიშ ნა ვია მა სობ რი ვი და მა
ღა ლი მიღ წე ვე ბის მქო ნე სა ხე ო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბა. სას კო ლო 
სპორ ტუ ლი ოლიმ პი ა დის, მოყ ვა რულ
თა ლი გის, მას ტერ ლი გის პრო ექ ტებ ში 
აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა. მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში სის ტე მა ტუ რად ტარ დე ბა მა სობ
რი ვი სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი და იდ

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

გმე ბა ნა ბი ჯე ბი მა ღა ლი მიღ წე ვე ბის 
სპორ ტის, კერ ძოდ, ფრენ ბურ თის, ძი
უ დოს და სხვა სა ხე ო ბე ბის ხელ შეწ ყო
ბის კუთ ხით. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სპორ
ტსმე ნე ბი და სპორ ტუ ლი კო ლექ ტი ვე ბი 
მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ რეს პუბ ლი კურ 
და სა ერ თა შო რი სო შე ჯიბ რე ბებ ში. მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ფუძ ნდა რაგ ბის 
სექ ცია, ტარ დე ბა რე გი ო ნუ ლი ფეს ტი
ვა ლე ბი და სხვ. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ პე რი ო
დუ ლად ხორ ცი ელ დე ბა წარ მა ტე ბუ
ლი სპორ ტუ ლი კო ლექ ტი ვე ბი სა და 
ცალკეული სპორტსმენების ფი ნან სუ რი 
წა ხა ლი სე ბა, მათ შო რის, სა ქარ თვე
ლოს ჩემ პი ო ნი ფრე ნბურ თის გუნ დი
სა და რეს პუბ ლი კურ (სა ერ თა შო რი სო) 
ტურ ნიტ რებ ში წარ მა ტე ბუ ლი მო ჭი
და ვე ე ბის (ძი უ დო, ქარ თუ ლი ჭი და ო ბა, 
სამ ბო) ფუ ლა დი წა ხა ლი სე ბა.

20142021 წლებში, განხორციელდა
მუნიციპალიტეტისსპორტულიობიექ
ტების მშენებლობა/რეაბილიტაციის
პროექტები.მათშორის:

2015წელსკომ პლექ სუ რი სას პორ ტო 
სკო ლის სა თა მა შო დარ ბაზ ში ია ტა კის 
გა მოც ვლა სა და რე მონტს 34,2 ათა სი 
ლა რი მოხ მარ და; 

2016 წელს ახა ლი ხე ლოვ ნურ სა ფა
რი ა ნი სპორ ტუ ლი მო ე და ნი მო ეწ ყო 
სო ფელ ალ პა ნა ში, რა ზეც 49,9 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯა (რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა
რე ბის ფონ დი);

2017წელსქ. ცა გერ ში არ სე ბუ ლი სას
პორ ტო სკო ლის სპორ ტუ ლი დარ ბა ზის 
გათ ბო ბის სის ტე მის მოწ ყო ბის სა მუ შა
ო ებ ზე 21,6 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა.

2018 წელს ქ. ცა გერ ში სპორ ტუ ლი 
ტრე ნა ჟო რე ბის მოწ ყო ბას 84,3 ათა სი 
ლა რი მოხ მარ და (რე გი ო ნუ ლი გან ვი
თა რე ბის ფონ დი).

2019 წელს ქ. ცა გერ ში დას რულ და 
მრა ვალ ფუნ ქცი უ რი სპორ ტუ ლი დარ ბა
ზის მშენებლობა, რაც 2 მლნ 985 ათა სი 
ლა რით და ფი ნან სდა. ახა ლი ხე ლოვ
ნურ სა ფა რი ა ნი სპორ ტუ ლი მო ედ ნე
ბი მო ეწ ყო სოფ ლებ ში: ჭა ლის თა ვი, 
სურ მუ ში, ალ პა ნა, ზუ ბი (სა ერ თო ჯამ ში 
– 269,2 ათა სი ლა რი). გა რე  სა ვარ ჯი შო 
მოწ ყო ბი ლო ბე ბი (ტრე ნა ჟო რე ბი) და
იდ გა სოფ ლებ ში: ალ პა ნა, ჩხუ ტე ლი, 
ჩქუ მი, წი ფერ ჩი, ტვი ში, ლა სუ რი ა ში და 
ლა ჯა ნა – 138,5 ათა სი ლა რი (რე გი ო ნუ
ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დი);

2020 წელს ხე ლოვ ნურ სა ფა რი ა ნი 
სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბი მო ეწ ყო სოფ.
აღ ვსა და ქვე და ცა გერ ში (130 ათა სი 
ლა რი), 2021 წელს კი მი ნი მო ედ ნე ბი 
აშენ და სოფ. ლა სუ რი აშ სა და დეხ ვირ
ში (110,5 ათა სი ლა რი). გა რე  სა ვარ ჯი შო 
მოწ ყო ბი ლო ბე ბი და იდ გა სოფ ლებ
ში: ალ პა ნა, ჩხუ ტე ლი, ჩქუ მი, წი ფერ ჩი, 
ტვი ში, ლა სუ რი ა ში და ლა ჯა ნა (138,5 
ათა სი ლა რი, რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე
ბის ფონ დი); 20192020წლებშიღია სა
ცუ რაო აუ ზი აშენ და სოფ. ზო გიშ ში (10 
ათა სი ლა რი).

სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო ბის 
საქ მე თა სა მი ნის ტროს თან შე თან
ხმე ბით, სპორ ტულ მა ფე დე რა ცი ებ მა 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სხვა დას ხვა სა
ხე ო ბის ში და ჩემ პი ო ნა ტე ბი ჩა ა ტა
რეს, სა მი ნის ტრომ ქუ ჩის სა ვარ ჯი შო 
მოწ ყო ბი ლო ბე ბის მშე ნებ ლო ბა და 
სხვა დას ხვა მცი რე ფა სი ა ნი ინ ვენ ტა
რის შე ძე ნაც და ა ფი ნან სა, მათ შორის, 
20132018 წლებ ში, სა მი ნის ტრომ მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში 1 ქუ ჩის სა ვარ ჯი შო მოწ
ყო ბი ლო ბის მშე ნებ ლო ბა და ა ფი ნან სა 
(და ი ხარ ჯა 13,3 ათა სი ლა რი) და მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის თვის სხვა დას ხვა მცი რე
ფა სი ა ნი ინ ვენ ტა რიც შე ი ძი ნა (10 ათა სი 
ლა რი).

სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო ბის საქ
მე თა სა მი ნის ტროს „მაღალმთიან
დასახლებებში სპორტის სფეროში
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დასაქმებული მწვრთნელების მხარ
დაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში,
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და საქ მე ბუ ლი 25 
მწვრთნე ლი იღებს ფუ ლად და ნა მატს. 
ეს პროგ რა მა ხელს უწ ყობს ად გილ
ზე მწვრთნე ლე ბის და მაგ რე ბას და 
სხვა პი რე ბის მა ღალ მთი ან რე გი ონ ში 
მწვრთნე ლად მუ შა ო ბის მო ტი ვა ცი ის 
გაზ რდას.

სა მი ნის ტროს ჩარ თუ ლო ბით. 2018
2020 წლებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა
ტარ და ევ რო პის სპორ ტის კვი რე უ
ლი; აღი ნიშ ნა სა ერ თა შო რი სო დღე 
– „სპორტიმშვიდობისდაგანვითარე
ბისთვის”.

ახალგაზრდულიპოლიტიკა
ახალგაზრდობისსფეროშისამინის

ტრომ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა
სახის პროექტი განახორციელა: კულ
ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვი სა და 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მა, ცა გე რი 
– ლენ ტე ხი – ამ ბრო ლა უ რი (30 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 ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი დან); „სა ქარ თვე ლოს თა სი ლაშ ქრო
ბა ში“ – მო ნა წი ლე ობ დნენ 18დან 29 
წლამ დე ასა კის ახალ გაზ რდე ბი სა ქარ
თვე ლოს ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან; 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ახალ გაზ რდო ბა
ზე პა სუ ხის მგე ბელ პირ თა კვა ლი ფი კა
ცი ის ასა მაღ ლე ბე ლი ტრე ნინ გე ბი და 
სხვ.

სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის
განვითარების ფონდის მხარდაჭე
რით,მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ახალ გაზ რდო
ბის სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა
ცი ებ მა გა ნა ხორ ცი ე ლეს პრო ექ ტე ბი: 
„ხვამ ლის მთის შეს წავ ლა და სა ქარ
თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
პო პუ ლა რი ზა ცია“, „მე – სა ქარ თვე ლოს 
მო ქა ლა ქე (სვა ნე თი, რა ჭალეჩ ხუ მი, 
ზე მო  ა ჭა რა)“, „თა ნად გო მა მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის თვის“ (სულ და ი ხარ ჯა 
43,4 ათა სი ლა რი). პრო ექ ტე ბის მი ზა ნი 
იყო: ხვამ ლის ის ტო რი ულარ ქე ო ლო
გი უ რი კვლე ვა – უძ ვე ლე სი სა კულ ტო ნა
გე ბო ბე ბის შეს წავ ლა და ტო პო ა გეგ მვა, 
„მე ფე თა სა გან ძუ რის“ ქვა ბე ბის სის ტე
მუ რი შეს წავ ლის დაწ ყე ბა, ხვამ ლის 
მთის გარ შე მო არ სე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის ძეგ ლე ბის ფიქ სა ცია, 
ახალ გაზ რდო ბის ჩარ თვა სა ქარ თვე
ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის, 
კერ ძოდ ხვამ ლის მთის არ ქე ო ლო გი
უ რი ძეგ ლე ბის კვლე ვა სა და მის პო პუ
ლა რი ზა ცი ა ში, სო ფელ ტვიშ ში ორ გა ნი
ზა ცი ის ბა ზა ზე არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
სა წარ მოს მო დერ ნი ზა ცია, აუ ცი ლე ბე
ლი აღ ჭურ ვი ლო ბი სა და მა სა ლე ბის შე
ძე ნამონ ტა ჟი.

მუნიციპალიტეტში განხორციელ
და ახალგაზრდობის კავშირების აღ
დგენისპროექტი,რო მე ლიც მო ი ცავ და 
სხვა დას ხვა ღო ნის ძი ე ბებს: მო ეწ ყო 
შეხ ვედ რე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სკო
ლე ბის გან სა კუთ რე ბით აქ ტი ურ მოს
წავ ლე ებ თან; ბავ შვთა და სტუ დენ ტთა 
გა ერ თი ა ნე ბი სა და სტუ დენ ტუ რი პარ
ლა მენ ტის ორ გა ნი ზე ბით, გან ხორ ცი
ელ და პრო ექ ტი – ,,გა ნა ვი თა რე შე ნი 
რე გი ო ნი“, რომ ლის ფარ გლებ შიც მო
ეწ ყო პრე ზენ ტა ცი ე ბი ტუ რიზ მის მი
მარ თუ ლე ბით, გა მარ ჯვე ბუ ლი ორი 
მოს წავ ლე თურ ქე თის რეს პუბ ლი კა ში 
მოგ ზა უ რო ბით და ჯილ დოვ და; ჩა ტარ
და ახალ გაზ რდუ ლი დღე ე ბი (პო ე ზი ის 
სა ღა მო ე ბი, კი ნოჩ ვე ნე ბე ბი, დის კო
თე კე ბი) და შე მოქ მე დე ბი თი ახალ გაზ
რდუ ლი კონ კურ სე ბი (ხატ ვა, პო ე ზია, 
პრო ზა).

კულ ტუ რის, სპორ ტი სა და ახალ
გაზ რდო ბის სა მი ნის ტროს სსიპ ბავ
შვთა და ახალ გაზ რდუ ლი ეროვ ნუ ლი 
ცენ ტრის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ახალ
გაზ რდო ბის ფეს ტი ვალ ში მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ახალ გაზ რდებ მა აქ ტი უ რი 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს. სპორ ტის 4 სა

ხე ო ბა სა და შე მოქ მე დე ბით კონ კურ
სში გა მარ ჯვე ბული მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
წარ მო მად გენ ლე ბი ზაფ ხულ ში უფა სო 
დას ვე ნე ბით და ჯილ დოვ დნენ.

2025წლამდეკულტურის,სპორტისა
დაახალგაზრდულიმიმართულებებით
ცაგერის მუნიციპალიტეტში შემდეგი
ღონისძიებებიგატარდება:

 � უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა კულ ტუ
რის, სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდული 
მიმართულე 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;

 � 20222023 წლებ ში, და გეგ მი ლია ქ. 
ცა გერ ში კულ ტუ რის ცენ ტრის რე ა
ბი ლი ტა ციარე კონ სტრუქ ცი ის სა
მუ შა ო ე ბი – 3 მლნ ლა რი;

 � გაგ რძელ დე ბა ხვამ ლის მთის არ
ქე ო ლო გი უ რი სა მუ შა ო ე ბი;

 � სამ ხატ რო სკო ლა ში იგეგ მე ბა სა
ხე ლოს ნოს მოწ ყო ბა და სვე ლი 
წერ ტი ლე ბის მო წეს რი გე ბა;

 � მიმ დი ნა რე ობს გო ნის წმ. გი ორ
გის ეკ ლე სი ის რე ა ბი ლი ტა ცია 
სო ფელ ორ ხვში – პრო ექ ტის ღი
რე ბუ ლე ბა 75 ათა სი ლა რია. სა მუ
შა ო ე ბი მიმდინარე წლის ბო ლოს
თვის დას რულ დე ბა;

 � გაგ რძელ დე ბა სპორ ტუ ლი ობი ექ
ტე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლიტ
ცია. და გეგ მი ლია ღია სა ცუ რაო 
აუ ზის მშე ნებ ლო ბა სოფ. აჭა რა ში 
– 51,8 ათა სი ლა რი;

 � და გეგ მი ლია ცა გე რის ცენ ტრა ლუ
რი სტა დი ო ნის სა რე ა ბი ლი ტა ციო 
სა მუ შა ო ე ბი; მი ნის ტა დი ო ნი აშენ
დე ბა სო ფელ თა ბორ ში (74,4 ათა სი 
ლა რი – რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე
ბის ფონ დი დან);

 � 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!
ჩემი სამომავლო გეგმები ცაგერის მუნიციპალიტეტის განვითარებას, უპირველესად კი, ადგილობრივი მოსა ხლეობის მხარდაჭერასა 

და მათი სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას უკავშირდება. 
გპირდებით, თქვენი მხარდაჭერით, უახლოეს დროში დავიწყებთ გაზიფიცირების პროცესს, უზრუნველვყოფთ, ყველა სოფელში მო

წესრიგებული იყოს საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესდეს სასმელი წყლის ხარისხი და აქტიურად დაიწყოს ინტერნეტიზაციის პრო
ცესი. 

აუცილებლად ვიზრუნებთ ლეჩხუმის, როგორც უდიდესი ტურისტული პოტენციალის მქონე მხარის, ცნობადობის გაზრდასა და ტუ
რისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ხვამლს მიენიჭოს დაცული ტერიტორიის, ხოლო „ორბე
ლურ  ოჯალეშსა“ და „უსახელოურს” ადგილწარმოშობის სტატუსი. 

განვავითარებთ ლაშიჭალას, როგორც უმნიშვნელოვანეს საკურორტო ზონას, შევიმუშავებთ ახალჭალის საკურორტო ზონის გენერა
ლურ გეგმას და უზრუნველვყოფთ მასთან მისასვლელი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. 

ადგილობრივ   ფერმერებს ხელს შევუწყობთ პროდუქციის წარმოებასა და რეალიზებაში; ასევე, უახლოეს პერიოდში ვიზრუნებთ ცაგე
რის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაციასა და მის თანამედროვე სტანდარტებით  კეთილმოწყობაზე. 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მაღალკვალიფიციურ გუნდთან ერთად, გაძლევთ გარანტიას, რომ სათანადოდ დავიცავ თქვენს ინტერე
სებსა და საკუთარ წვლილს შევიტან ჩემი მშობლიური მხარის განვითარებაში.

 � 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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