
სემანტიკა: ვადები და ლოგისტიკა: პასუხისმგებლობა: შედეგების შეფასების ინსტრუმენტები:

№

კონცეფც
იის 

ძირითა
დი 

მიმართუ
ლება

სამოქმედო 
გეგმის 

კომპონენტი/ამ
ოცანა

ღონისძიება/ პროგრამა
ჩატარების 
ადგილი

განხორციელების ვადები

პასუხისმგებელი 
უწყება/ 

ორგანიზაცია

უწყების/ორგ
ანიზაციის 

პასუხისმგებე
ლი 

სტრუქტურუ
ლი 

ქვედანაყოფი

პასუხისმგ
ებელი 

თანამშრომ
ლები

პარტნიორი 
უწყება/ორგანი

ზაცია
მოსალოდნელი შედეგები

შეფასების 
ინდიკატორები

მოსალოდნელი რისკ-ფაქტორები
დაწყების 
თარიღი

დასრულები
ს თარიღი

ხანგრძლ
ივობა

1

1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.3 
დისკრიმინაცი
ული 
მოპყრობისგან 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს ეფექტიანი 
დაცვის 
უზრუნველყოფ
ა

მოქალაქეთა  მომართვებზე 
სწრაფი რეაგირება და  მათი 
პრობლემატიკის გადაწყვტა  
კომპეტენციის ფარგლებში

სამცხე-
ჯავახეთის 

მხარე 

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

სახელმწიფო 
ზედამხედვე
ლობის 
სამსახური

ზ.კიკნავე
ლიძე; 
კ.გურგენი
ძე

ეთნიკური ნიშნით 
დისკრიმინაციური 
მოპყრობის შემთხვევების 
დაკლება; რეგიონში 
ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
ხელშეწყობა

მიმართვების 
რაოდენობა; 
მოსაჩივრე 
მოქალაქეების 
ტერიტორიული 
წარმოშობის არეალი

მოსახლეობის ნაკლები 
ინფორმირებულობა; ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენლების აქტიობის და  
მოტივაციის დაბალი დონე; 
სამხარეო ადმინისტრაციაში 
მოქალაქეთა მიღების შეზღუდვა 

2

1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.3 
დისკრიმინაცი
ული 
მოპყრობისგან 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს ეფექტიანი 
დაცვის 
უზრუნველყოფ
ა

მოქალაქეთა  მომართვებზე 
სწრაფი რეაგირება და  მათი 
პრობლემატიკის გადაწყვტა  
კომპეტენციის ფარგლებში

ქვემო 
ქართლის 
მხარე 

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე ქვემო ქართლის 
მხარის სამხარეო 
ადმინისტრაცია

სახელმწიფო 
ზედამხედვე
ლობის 
სამსახური

მ.ნეფარიძე ეთნიკური ნიშნით 
დისკრიმინაციური 
მოპყრობის შემთხვევების 
დაკლება; რეგიონში 
ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
ხელშეწყობა

მიმართვების 
რაოდენობა; 
მოსაჩივრე 
მოქალაქეების 
ტერიტორიული 
წარმოშობის არეალი

მოსახლეობის ნაკლები 
ინფორმირებულობა; ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენლების აქტიობის და  
მოტივაციის დაბალი დონე; 
სამხარეო ადმინისტრაციაში 
მოქალაქეთა მიღების შეზღუდვა

3

1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.3 
დისკრიმინაცი
ული 
მოპყრობისგან 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს ეფექტიანი 
დაცვის 
უზრუნველყოფ
ა

მოქალაქეთა  მომართვებზე 
სწრაფი რეაგირება და  მათი 
პრობლემატიკის გადაწყვტა  
კომპეტენციის ფარგლებში

კახეთის 
მხარე 

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე კახეთის მხარის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

სახელმწიფო 
ზედამხედვე
ლობის 
სამსახური

დ.თათოშვ
ილი

ეთნიკური ნიშნით 
დისკრიმინაციური 
მოპყრობის შემთხვევების 
დაკლება; რეგიონში 
ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
ხელშეწყობა

მიმართვების 
რაოდენობა; 
მოსაჩივრე 
მოქალაქეების 
ტერიტორიული 
წარმოშობის არეალი

მოსახლეობის ნაკლები 
ინფორმირებულობა; ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენლების აქტიობის და  
მოტივაციის დაბალი დონე; 
სამხარეო ადმინისტრაციაში 
მოქალაქეთა მიღების შეზღუდვა



4

1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს უფლებებსა 
და 
ანტიდისკრიმი
ნაციულ 
კანონმდებლობ
ასთან 
მიმართებაში

 
საჯარო მოხელეთა  
სისტემატური 
ინფორმირებულება 
კანონმდებლობაში არსებული 
სიახლეების შესახებ და 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 
ორგანოების მიერ მიღებული 
ნორმატიული აქტების კანონთან 
შესაბამისობის თვალსაზრისით 
სრულფასოვანი სახელმწიფო 
ზედამხედველობის 
განხორციელება

სამცხე-
ჯავახეთის 

მხარე 

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია

სახელმწიფო 
ზედამხედვე
ლობის 
სამსახური

ზ.კიკნავე
ლიძე; 
კ.გურგენი
ძე; 
ნ.შუბითიძ
ე

ამაღლდება საჯარო 
მოხელეთა ცოდნის დონე, 
რაც ხელს შეუწყობს მათ 
სრულფასოვან 
ჩართულობას 
გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში; ადგილებზე 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების საკითხთა 
მართვის ხარისხის 
ამაღლება; კონფლიქტების 
შემცირება; მოსახლეობის 
პრობლემების უკეთ და 
სწრაფად მოგვარება; 
მოსახლეობის 
ინფორმირებულობის 
დონის და ხარისხის 
გაზრდა

საინფორმაციო 
შეხვედრების და 
ტრენინგების 
რაოდენობა; 
დაბეჭდილი და 
დარიგებული 
საინსტრუქციო 
მასალების სახეობა და
რაოდენობა

 

ცალკეული საჯარო მოხელის 
კომპეტენციების დაბალი დონე

5

1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს უფლებებსა 
და 
ანტიდისკრიმი
ნაციულ 
კანონმდებლობ
ასთან 
მიმართებაში

 
საჯარო მოხელეთა  
სისტემატური 
ინფორმირებულება 
კანონმდებლობაში არსებული 
სიახლეების შესახებ და 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 
ორგანოების მიერ მიღებული 
ნორმატიული აქტების კანონთან 
შესაბამისობის თვალსაზრისით 
სრულფასოვანი სახელმწიფო 
ზედამხედველობის 
განხორციელება

ქვემო 
ქართლის 
მხარე 

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე ქვემო ქართლის 
მხარის სამხარეო 
ადმინისტრაცია

სახელმწიფო 
ზედამხედვე
ლობის 
სამსახური

მ.ნეფარიძე ამაღლდება საჯარო 
მოხელეთა ცოდნის დონე, 
რაც ხელს შეუწყობს მათ 
სრულფასოვან 
ჩართულობას 
გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში; ადგილებზე 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების საკითხთა 
მართვის ხარისხის 
ამაღლება; კონფლიქტების 
შემცირება; მოსახლეობის 
პრობლემების უკეთ და 
სწრაფად მოგვარება; 
მოსახლეობის 
ინფორმირებულობის 
დონის და ხარისხის 
გაზრდა

საინფორმაციო 
შეხვედრების და 
ტრენინგების 
რაოდენობა; 
დაბეჭდილი და 
დარიგებული 
საინსტრუქციო 
მასალების სახეობა და
რაოდენობა

 

ცალკეული საჯარო მოხელის 
კომპეტენციების დაბალი დონე

6

1. 
კანონის 
უზენაეს
ობა

1.4 საჯარო 
მოსამსახურეთა
ცნობიერების 
ამაღლება 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს უფლებებსა 
და 
ანტიდისკრიმი
ნაციულ 
კანონმდებლობ
ასთან 
მიმართებაში

 
საჯარო მოხელეთა  
სისტემატური 
ინფორმირებულება 
კანონმდებლობაში არსებული 
სიახლეების შესახებ და 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 
ორგანოების მიერ მიღებული 
ნორმატიული აქტების კანონთან 
შესაბამისობის თვალსაზრისით 
სრულფასოვანი სახელმწიფო 
ზედამხედველობის 
განხორციელება

კახეთის 
მხარე 

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე კახეთის მხარის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

სახელმწიფო 
ზედამხედვე
ლობის 
სამსახური

დ.თათოშვ
ილი

ამაღლდება საჯარო 
მოხელეთა ცოდნის დონე, 
რაც ხელს შეუწყობს მათ 
სრულფასოვან 
ჩართულობას 
გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში; ადგილებზე 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების საკითხთა 
მართვის ხარისხის 
ამაღლება; კონფლიქტების 
შემცირება; მოსახლეობის 
პრობლემების უკეთ და 
სწრაფად მოგვარება; 
მოსახლეობის 
ინფორმირებულობის 
დონის და ხარისხის 
გაზრდა

საინფორმაციო 
შეხვედრების და 
ტრენინგების 
რაოდენობა; 
დაბეჭდილი და 
დარიგებული 
საინსტრუქციო 
მასალების სახეობა და
რაოდენობა

 

ცალკეული საჯარო მოხელის 
კომპეტენციების დაბალი დონე
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.1 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
სკოლამდელი 
განათლების 
ხელმისაწვდომ
ობის 
უზრუნველყოფ
ა

ეროვნული  უმცირესობების 
საგანმანათლებლო 
საჭიროებებზე ორიენტირებული 
სკოლამდელი სასწავლო 
პროგრამების მომზადება და 
პილოტირება

დმანისის, 
ბოლნისის, 
მარნეულის

, 
ახალციხეს, 
ახალქალაქ

ის, 
ნინოწმინდ

ის 
მუნიციპალ
იტეტები

01.05.2010 31.12.2010 8 თვე საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო;              
ეროვნული 
სასწავლო  
გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრი 

ეროვნული 
სასწავლო 
გეგმებისა და 
შეფასების 
ცენტრი

ლელა 
ჩახაია; ანა 
ჯანელიძე

გაეროს ბავშვთა 
დაცვის ფონდი 
(UNICEF)

ქართულ სკოლებში 
ეროვნული უმცირესობების 
მოსწავლეთა რაოდენობის 
ზრდა; ქართული ენის 
შესწავლა ან/და უკეთ 
დაუფლება

სკოლამდელი 
განათლების 
მეთოდოლოგიური 
სახელმძღვანელო 
ეროვნული 
უმცირესობებისთვის; 
პროგრამაში 
ჩართული ბავშვების 
რაოდენობა; 
პროგრამის 
ხანგრძლივობა

სახელმძღვანელოების 
არაეფექტურობა; დაფინანსების 
შეწყვეტა
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.1. ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
სკოლამდელი 
განათლების 
ხელმისაწვდომ
ობის 
უზრუნველყოფ
ა

იმ რეგიონებში, სადაც დიდი 
რაოდენობით ცხოვრობენ 
ეროვნული უმცირესობები, 
სასკოლო მზაობის დონის 
ამაღლების მიზნით 
სპეციალური პროგრამის 
შემუშავება; მშობელთა 
ინფორმირებულობის გაზრდა 
სკოლამდელი განათლებისა და 
კონკრეტული პროგრამების 
შესახებ

დმანისის, 
ბოლნისის, 
მარნეულის

, 
ახალციხეს, 
ახალქალაქ

ის და 
ნინოწმინდ

ის 
მუნიციპალ
იტეტები

01.05.2010 31.12.2010 8 თვე საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო;              
ეროვნული 
სასწავლო  
გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრი 

ეროვნული 
სასწავლო 
გეგმებისა და 
შეფასების 
ცენტრი

ლელა 
ჩახაია; ანა 
ჯანელიძე

გაეროს ბავშვთა 
დაცვის ფონდი 
(UNICEF)

სასკოლო მზაობის დონის 
ამაღლება; სკოლამდელი 
ასაკის ბავშვებში ქართული 
ენის ფლობის დონის 
გაუმჯობესება; მშობლების 
ინფორმირებულობის 
ამაღლება სკოლამდელი 
პროგრამების შესახებ

6 სკოლამდელი 
განათლების ცენტრის 
ფუნქციონირება 
ეთნიკური 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში; ქართულ
სკოლებში ეროვნული
უმცირესობების 
მოსწავლეთა 
რაოდენობა; 
ინფორმირებულ 
მშობელთა 
რაოდენობა

 
 

შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის 
ბავშვთა არასაკმარისი რაოდენობა 
სკოლამდელი აღზრდის 
ცენტრებში; კვალიფიციური 
მასწავლებლების მოზიდვა; 
დაფინანსების შეწყვეტა
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.1 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
სკოლამდელი 
განათლების 
ხელმისაწვდომ
ობის 
უზრუნველყოფ
ა

საბავშო ბაღის სარემონტი 
სამუშაოების განხორციელება

სოფ. 
ჯანდარა

01.04.2010 01.07.2010 3 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

სკოლამდელი განათლების 
დონის ზრდა; ბავშვების 
ჯანმრთელობის დაცვის და 
ვაქცინაციის ღონისძიებების
გაუმჯობესება; ბაღში 
მიყვანილი ბავშვების 
რიცხოვნობის ზრდა; 
მასწავლებელთა და სხვა 
დამხმარე პერსონალის 
დასაქმება 

 

ბავშვების 
რაოდენობა; 
დასაქმებულ 
მასწავლებელთა და 
სხვა პერსონალის 
რაოდენობა; 
გარემონტებული 
ფართობი

დაფინანსების შეწყვეტა
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.1 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
სკოლამდელი 
განათლების 
ხელმისაწვდომ
ობის 
უზრუნველყოფ
ა

საბავშო ბაღების სისტემატიური 
დაფინანსება

გარდაბნის 
მუნიციპალ

იტეტი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდუ
ლ საქმეთა 
სამსახური

პაატა 
თეთრაულ
ი

სკოლამდელი განათლების 
დონის ზრდა; ბავშვების 
ჯანმრთელობის დაცვის და 
ვაქცინაციის ღონისძიებების
გაუმჯობესება; ბაღში 
მიყვანილი ბავშვების 
რიცხოვნობის ზრდა; 
მასწავლებელთა და სხვა 
დამხმარე პერსონალის 
დასაქმება 

 

ბავშვების 
რაოდენობა; 
დასაქმებულ 
მასწავლებელთა და 
სხვა პერსონალის 
რაოდენობა; ბაღების 
რაოდენობის ზრდა

დაფინანსების შეწყვეტა
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.1 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
სკოლამდელი 
განათლების 
ხელმისაწვდომ
ობის 
უზრუნველყოფ
ა

სპორტულ სკოლებში 
მოსწავლეების დაფინანსება

გარდაბნის 
მუნიციპალ

იტეტი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდუ
ლ საქმეთა 
სამსახური

პაატა 
თეთრაულ
ი

სპორტის განვითარება; 
მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესება; სპორტული 
კულტურის მოტივაციის 
დონის ზრდა

სპორტსმენების 
რაოდენობა; 
სპორტული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მოტივაციის დაბალი დონე

12

2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.1 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
სკოლამდელი 
განათლების 
ხელმისაწვდომ
ობის 
უზრუნველყოფ
ა

მუსიკალურ სკოლებში 
მოსწავლეების დაფინანსება

გარდაბნის 
მუნიციპალ

იტეტი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდუ
ლ საქმეთა 
სამსახური

პაატა 
თეთრაულ
ი

კულტურული ცხოვრების 
გააქტიურება; 
მოსწავლეების მოტივაციის 
დონის ზრდა

მოსწავლეების 
რიცხოვნობა; 
მუსიკალური 
ღონისძიებების 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მოტივაციის დაბალი დონე
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
საშუალო 
განათლების 
მიღების 
ხელშეწყობა

არაქართულენოვან სკოლებში 
კონკურსის ორგანიზება თემაზე 
”წლის საუკეთესო მოსწავლე 
ქართულ ენაში”

ქვემო 
ქართლის 
მხარე; 
სამცხე-

ჯავახეთის 
მხარე

20.09.2010 27.09.2010 7 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო

ზაირა 
მუსაევა; 
სავალან 
მირზოევი; 
დეა 
ელიბეგოვა
; არმენ 
ამირხანიან
ი

ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია
სამცხე-
ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია
განათლებისა 
და მეცნიერების 
სამინისტროს 
რეგიონული 
კოორდინაციის 
სამმართველო 
და შესაბამისი 
რესურს-
ცენტრები 
მუნიციპალიტე
ტებში; 
მარნეულის 
აზერბაიჯანულ
ი კულტურული 
ცენტრი

; 

; 

არაქართულენოვან 
სკოლებში ქართული ენის 
სწავლის დონის და 
ხარისხის ამაღლება; 
ქართული ენის სწავლის 
მიმართ მოსწავლეების 
მოტივაციის ამაღლება; 
მოსწავლეებს შორის 
კომუნიკაბელურობის და 
ურთიერთდამოკიდებულო
ბის ამაღლება

კონკურსში მონაწილე 
მოსწავლეების და 
მათი ქართული ენისა 
და ლიტერატურის 
მასწავლებლების 
რაოდენობა; 
კონკურსის ჩატარების
მეთოდიკა

 

სკოლაში საუკეთესო მოსწავლის 
არყოფნა; მოსწავლეების კონკურსში 
მონაწილეობის მოტივაციის 
დაბალი დონე
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
საშუალო 
განათლების 
მიღების 
ხელშეწყობა

სახელმძღვანელოების თარგმნა 
ეროვნულ უმცირესობათა 
ენებზე სკოლებში სწავლების 
ენის შესაბამისად

საქართველ
ოს 

არაქართუ
ლენოვანი 
სკოლები 

(სომხურენ
ოვანი, 

აზერბაიჯა
ნულენოვან

ი და 
რუსულენო

ვანი)

20.03.2010 20.08.2010 5 თვე ეროვნული 
სასწავლო გეგმებისა 
და შეფასების 
ცენტრი

თარგმანების 
პროექტის 
სამუშაო 
ჯგუფი

ვახო 
პატარიძე; 
ანა მხეიძე; 
ზოია 
მხითარიან
ი; 
გისხანუმ 
ახმედოვა

არაქართულენოვანი 
სექტორის ერთიან 
საგანმანათლებლო 
სივრცეში მოქცევა;  
უმაღლეს სასწავლებლებში 
არაქართულენოვანი 
სექტორის მოსწავლეების 
ჩაბარების რიცხოვნობის 
ზრდა 

ახალი 
სახელმძღვანელოების
რაოდენობა; უმაღლეს
სასწავლებლებში 
ჩაბარებული 
აბიტურიენტების 
რაოდენობა

 
 

სახელმძღვანელოების 
დაგვიანებით  შეტანა სკოლებში; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
გრამატიკულად გაუმართავი 
თარგმანი
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
საშუალო 
განათლების 
მიღების 
ხელშეწყობა

მიზნობრივი დახმარება 
სარეფორმო ღონისძიებების 
განხორციელებაში ეროვნული 
უმცირესობების 
სკოლებისათვის, შესაბამისი 
პროგრამების შემუშავება და 
დანერგვა

საქართველ
ოს 

არაქართუ
ლენოვანი 
სკოლები 

(სომხურენ
ოვანი, 

აზერბაიჯა
ნულენოვან

ი და 
რუსულენო

ვანი)

01.02.2010 31.12.2010 11 თვე საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

ზოგადი 
განათლების 
განვითარების
სამმართველო

 

ანა ქებაძე; 
რუსუდან 
ჭანტურია

არაქართულენოვანი 
სკოლების მოსწავლეთა 
სახელმძღვანელოების 
ხელმისაწვდომობის 
გაზრდა; 
არაქართულენოვანი 
სკოლების ბიბლიოთეკების 
გაუმჯობესება

2009-2010 სასწავლო 
წელს საქართველოს 
არაქართულენოვანი 
საჯარო სკოლების 
VII, VIII, X, XI, XII 
კლასის  30125 
მოსწავლის 
უზრუნველყოფა  
საქართველოს 
ისტორიის და 
გეოგრაფიის 
სახელმძღვანელოები
თ მათ მშობლიურ 
ენებზე - რუსულად, 
სომხურად და 
აზერბაიჯანულად 
”არაქართულენოვანი 
სექტორების 
მოსწავლეთა 
სახელმძღვანელოების
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესების 
ქვეპროგრამის” 
ფარგლებში. ასევე, 
ყველა 
არაქართულენოვანი 
სკოლისა და 
სექტორის მე-4 
კლასის (6025 
მოსწავლე) 
მოსწავლისათვის 

 

სახელმძღვანელოების 
დაგვიანებით შეტანა სკოლებში; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
გრამატიკულად გაუმართავი 
თარგმანი
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
საშუალო 
განათლების 
მიღების 
ხელშეწყობა

მულტილინგვური სწავლების 
პოლიტიკის დახვეწა, 
პილოტირება და დანერგვა

საქართველ
ოს 40 

არაქართუ
ლენოვანი 
სკოლა, მათ 

შორის 
ქვემო 

ქართლის, 
სამცხე-

ჯავახეთის, 
კახეთის, 
იმერეთის, 

შიდა 
ქართლის 
რეგიონებშ

ი

01.02.2010 31.12.2010 11 თვე საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო;              
ეროვნული 
სასწავლო  
გეგმებისა და 
შეფასების ცენტრი 

ზოგადი 
განათლების 
განვითარების
სამმართველო
; ეროვნული 
სასწავლო 
გეგმებისა და 
შეფასების 
ქართულის, 
როგორც 
მეორე ენის 
სამუშაო 
ჯგუფი

 

რუსუდან 
ჭანტურია; 
თამარ 
ჯაყელი; 
მაია 
მელიქიძე; 
მაკო 
ჭილაშვილ
ი

 
ეუთო/ეუთოს 
უმაღლესი 
კომისარი 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საკითხებში 

მულტილინგვური 
სწავლების პროგრამების 
დანერგვა და ხელშეწყობა; 
საშუალო სკოლებში 
ეროვნულ უმცირესობათა 
ენების და სახელმწიფო ენის
სწავლების 
გაუმჯობესებული ხარისხი

 

სკოლების 
მულტილინგვური 
პროგრამების 
რაოდენობა; 
ჩართული საპილოტე 
სკოლების 
რაოდენობა;  
სკოლებისთვის 
დამატებითი 
სასწავლო მასალების 
ხარისხი და 
რაოდენობა;
მომზადებული და 
თარგმნილი 
სატრენინგო 
მოდულების 
რაოდენობა, 
სილაბუსები და 
კონტენტი; 
მულტილინგვური 
სწავლების შესახებ 
გადაღებული ფილმი; 
პროგრამის 
ფარგლებში შერჩეულ 
საპილოტე სკოლებზე 
გაცემული 
სუბსიდიების 
მოცულობა; 
საპილოტე სკოლების 
მასწავლებლების და 
სამეურვეო საბჭოების 

მასწავლებელთა, მოსწავლეთა და 
მშობელთა დაბალი მოტივაცია; 
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის 
დონე; მოსწავლეთა მზაობის დონე
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
საშუალო 
განათლების 
მიღების 
ხელშეწყობა

"მასწავლებლების დამხმარე 
სახელმძღვანელოს" (სამ 
ნაწილად) და სხვა დამხმარე 
სახელმძღვანელოების და/ან 
რესურსების თარგმნა სომხურსა 
და აზერბაიჯანულ ენებზე

საქართველ
ოს 

არაქართუ
ლენოვანი 
სკოლები 

(სომხურენ
ოვანი და 
აზერბაიჯა
ნულენოვან

ი)

01.02.2010 31.12.2010 11 თვე საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო;  
მასწავლებელთა 
პროფესიული 
განვითარების 
ცენტრი

მასწავლებელ
თა 
პროფესიული 
განვითარების
ცენტრის 
მასწავლებლი
ს დამხმარე 
სახელმძღვანე
ლოების 
შექმნის 
სამუშაო 
ჯგუფი

 

ნათია 
ნაცვლიშვი
ლი;     
შალვა 
ტაბატაძე 
(მასწავლებ
ლების 
დამხმარე 
სახელმძღვ
ანელოების
კოორდინა
ტორები)

 

სამოქალაქო 
ინტეგრაციისა 
და 
ეროვნებათაშორ
ისი 
ურთიერთობები
ს ცენტრი

არაქართულენოვანი 
სკოლების მასწავლებლების 
პედაგოგიური პრაქტიკის 
გაუმჯობესება;  
მასწავლებლების 
თეორიული ცოდნის 
გაუმჯობესება სასწავლო 
მეთოდიკასთან 
დაკავშირებით; 2010 წელს 
დარიგდება დიდაქტიკური 
პუბლიკაციები: 
„სწავლებისა და 
განვითარების თეორიები“, 
„სწავლება და შეფასება“, 
”სასწავლო და 
პროფესიული გარემო”, 

სახელმძღვანელოების
და სხვა ნათარგმნი 
სასწავლო 
რესურსების 
რაოდენობა; 
მასწავლებელთა 
რაოდენობა 

 თარგმნის დაბალი ხარისხი
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2. ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
საშუალო 
განათლების 
მიღების 
ხელშეწყობა

ეროვნული სასწავლო 
ოლიმპიადის ჩატარება სომხურ, 
აზერბაიჯანულ და რუსულ 
ენებზე (გარდა უცხოური ენისა 
და ქართული ენისა და 
ლიტერატურისა)

I ტური - 
თვითმმარ
თველი 

ერთეულებ
ი და 

თბილისის 
რაიონები;  
II ტური - 
რეგიონები; 
III ტური-
გამოცდები

ს 
ეროვნული 
ცენტრის 
მიერ 

შერჩეული 
ერთი 
ქალაქი 

(თბილისი 
ან 

ქუთაისი)

07.01.2010 15.05.2010 5 თვე და 
8 დღე

გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი

გამოცდების 
ეროვნული 
ცენტრის 
საგნობრივი 
ჯგუფები და 
ლოჯისტიკის 
ჯგუფი

საგნობრივ
ი ჯგუფის 
ხელმძღვან
ელები; 
მერაბ 
თოფურია

საჯარო და 
კერძო 
სკოლების 
ადმინისტრაცია

ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში 
მიმდინარე რეფორმების 
ხელშეწყობა; სასწავლო 
პროცესის სტიმულირება-
სრულყოფა; სწავლისადმი 
ინტერესების გაღვივება; 
ნიჭიერი მოსწავლეების 
გამოვლენა, წახალისება და 
მოტივირება; 
საერთაშორისო სასწავლო 
ოლიმპიადებისთვის 
საქართველოს ნაკრების 
კანდიდატთა გამოვლენა

ოლიმპიადების 
მონაწილეთა და 
გამარჯვებულთა 
რაოდენობა, მ.შ. 
ეროვნული და 
ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
რაოდენობა

შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის 
ბავშვთა არასაკმარისი რაოდენობა; 
მონაწილეთა მოტივაციის დაბალი 
დონე
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
საშუალო 
განათლების 
მიღების 
ხელშეწყობა

არაქართულ საჯარო სკოლებში 
ქართული ენის სწავლების 
მდგომარეობის შესწავლა

კახეთის 
მხარე

01.02.2010 31.09.2010 8 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო, ე.აშიროვა ნ. 
ლატიბაშვილი; 
მ.ნეშუმაშვილი; 
რ.ჭიკაძე; 
ნ.გელდიაშვილი;

საგანმანათლე
ბლო 
რესურსცენტ
რები

რესურსცენ
ტრების 
დირექტორ
ები; 
ი.იუსუპოვ
ი

თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

არაქართველ მოსახლეობაში
ქართული ენის შესაწავლის 
მნიშვნელობის ამაღლება

 შესწავლილი 
სკოლების რაოდენობა

არაქართველი მოსახლეობის 
რეაგირების სიმწვავე
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
საშუალო 
განათლების 
მიღების 
ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტის არაქართულ 
სკოლების პედაგოგებისათვის 
უფასო ტრანსპორტის გამოყოფა

ბოლნისის 
მუნიციპალ

იტეტი

01.02.2010 24.12.2010 11 თვე ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტი

ბოლნისის 
მუნიციპალი
ტეტის 
საფინანსო 
განყოფილება
ბოლნისის 
მუნიციპალი
ტეტის 
ინფრასტრუქ
ტურის  
განყოფილება

; 

გიორგი 
ხომასურიძ
ე; დავით 
მუმლაძე; 
შორენა 
გაბრიჭიძე

პედაგოგთა ფინანსური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება; მოტივაციის 
ამაღლება სასახურის 
მიმართ; სწავლის ხარისხის 
ამაღლება; მასწავლებელთა 
გაცდენების შემცირება

მასწავლებელთა 
დასწრების 
მაჩვენებელი

დაფინანსების შეწყვეტა
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
საშუალო 
განათლების 
მიღების 
ხელშეწყობა

იმ რეგიონებში, სადაც დიდი 
რაოდენობით ცხოვრობენ 
ეროვნული უმცირესობები, 
სასკოლო მზაობის დონის 
ამაღლების მიზნით 
სპეციალური პროგრამის 
შემუშავება და მშობელთა 
ინფორმირებულობის გაზრდა  
კონკრეტული 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
შესახებ

ახალქალაქ
ის, 

ახალციხის, 
ნინოწმინდ

ის 
მუნიციპალ
იტეტები

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია,        
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

ადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობისა და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური

მ.დევნოსაძ
ე;                  
ი.გელაშვი
ლი

შესაბამისი 
რესურსცენტრებ
ი

ეთნიკური უმცირესობების 
ინფორმირებულობის ზრდა
საგანმანათლებლო 
პროგრამებისა და  იმ 
სიახლეების შესახებ, რაც 
გათვალისწინებულია 
ეროვნულ გამოცდებზე; 
გაადვილდება ეთნიკური 
უმცირესობების ადაპტაცია  
ქართულ 
საგანმანათლებლო  
სივრცესთან

 
ეროვნული 
უმციირესობების 
წარმომადგენელთა 
რიცხვის ზრდის 
მაჩვენებელი ქართულ
სკოლებში

 

პროფესიულ კადრების არ 
არსებობა; დაფინანსების შეწყვეტა; 
ეროვნულ უმცირესობათა 
მოტივაციის დაბალი დონე
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.3 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომ
ობის 
გაუმჯობესება

ერთიანი ეროვნული 
გამოცდების პროცედურების და 
ქვეყნის უმაღლეს 
სასწავლებლებში ჩაბარების 
რეფორმასთან დაკავშირებით 
შეხვედრის ორგანიზება 
არაქართულენოვანი სკოლების 
აბიტურიენტებისათვის და მათი 
მშობლებისათვის (აგრეთვე სხვა 
ოჯახის წევრებისათვის) სამცხე-
ჯავახეთში

ქ. 
ახალქალაქ

ი

02.03.2010 02.03.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო

დეა 
ელიბეგოვა
. არმენ 
ამირხანიან
ი

ეროვნული 
გამოცდების 
ცენტრი; სამცხე-
ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

უმაღლეს სასწავლებელში 
ჩაბარების შესახებ 
ინფორმირებულობის 
ამაღლება; რეგიონში 
აბიტურიენტების 
რაოდენობის ზრდა

დამსწრე 
აბიტურიენტთა და 
მათი ოჯახის 
წევრების  რაოდენობა

აბიტურიენტების 
ტრანსპორტირებასთან 
დაკავშირებული პროცესების 
შეფერხება
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.3 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომ
ობის 
გაუმჯობესება

ერთიანი ეროვნული 
გამოცდების პროცედურების და 
ქვეყნის უმაღლეს 
სასწავლებლებში ჩაბარების 
რეფორმასთან დაკავშირებით 
შეხვედრის ორგანიზება 
არაქართულენოვანი სკოლების 
აბიტურიენტებისათვის და მათი 
მშობლებისათვის (აგრეთვე სხვა 
ოჯახის წევრებისათვის) ქვემო 
ქართლში

ქ. 
გარდაბანი

24.02.2010 24.02.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო

ზაირა 
მუსაევა; 
სავალან 
მირზოევი; 
მაია 
ხვიჩია

ეროვნული 
გამოცდების 
ცენტრი; ქვემო 
ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია
გარდაბნის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა

; 

უმაღლეს სასწავლებელში 
ჩაბარების შესახებ 
ინფორმირებულობის 
ამაღლება; რეგიონში 
აბიტურიენტების 
რაოდენობის ზრდა

დამსწრე 
აბიტურიენტთა და 
მათი ოჯახის 
წევრების  რაოდენობა

აბიტურიენტების 
ტრანსპორტირებასთან 
დაკავშირებული პროცესების 
შეფერხება
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.3. ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომ
ობის 
გაუმჯობესება

უმაღლესი განათლების 
დაწესებულებებში 
მოსამზადებელი-საინტეგრაციო 
კურსის კონცეფციის შემუშავება, 
პილოტირება და დანერგვა

ქ. თბილისი 01.07.2010 31.12.2010 6 თვე საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო;   
გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი; 
საქართველოს 
უმაღლესი 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებები

სამართლებრ
ივი 
უზრუნველყო
ფის 
დეპარტამენტ
ი; 
გამოცდების 
ეროვნული 
ცენტრი

პეტრე 
წურწუმია; 
სოფიო 
დოლიძე    

 
საგანმანათლებ
ლო 
დაწესებულებებ
ი (ყველა სსიპ 
უმაღლესი 
საგანმანათლებ
ლო 
დაწესებულებას 
აქვს 
ვალდებულება 
განახორციელოს
ქართულ ენაში 
მომზადების 
პროგრამა, 
კერძო უსდ-
ებისათვის 
არჩევითია)

 

ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთათვის 
უმაღლესი განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება; ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
რაოდენობის გაზრდა 
უმაღლეს 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში;  
ქართული ენის შესწავლის 
გზით, ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენლებს 
საშუალება ექნებათ 
წარმატებით გააგრძელონ 
სწავლა უმაღლეს 
საგანმანათლებლო 
პროგრამებზე

ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელი 
სტუდენტების 
საქართველოს 
აკრედიტირებული 
სასწავლებებლებში 
ჩაბარებულთა რიცხვი

უმაღლეს სასწავლებლებში 
ქვოტების გამოყოფის პროცესის 
შეფერხება/შეუთანხმებლობა; 
ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთა მოტივაციის  და 
აქტიურობის დაბალი დონე
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.3. ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომ
ობის 
გაუმჯობესება

2010 წელს ერთიანი ეროვნული 
გამოცდებისათვის 
მოსამზადებელი მასალის 
კრებულის მომზადება, გამოცემა 
და დისტრიბუცია: 1) არჩევით 
საგნებში რუსულ ენაზე,  2) 
ზოგადი უნარები 
აზერბაიჯანულ ენაზე, 3) 
ზოგადი უნარები სომხურ ენაზე 

ქ. თბილისი
და 

საქართველ
ოს 

რეგიონები

 15.02.2010 01.07.2010 4,5 თვე გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი

გამოცდების 
ეროვნული 
ცენტრი

დავით 
მამარდაშვ
ილი

ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთათვის 
უმაღლესი განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება; ერთიანი 
ეროვნული გამოცდების 
შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდება მშობლიურ ენაზე

ერთიანი ეროვნული 
გამოცდების 
კრებული სომხურ, 
რუსულ და 
აზერბაიჯანულ 
ენებზე; კრებულების 
გამოცემის ტირაჟი და 
დისტრიბუციის 
არეალი; კრებულების 
ფასი; მათი 
განთავსება 
ინტერნეტში 
შესაბამის ვებ-
საიტებზე
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.3. ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთათვის 
უმაღლესი 
განათლების 
ხელმისაწვდომ
ობის 
გაუმჯობესება

საერთო სამაგისტრო 
გამოცდების რუსულ ენაზე 
ჩატარება

ქ. თბილისი 01.07.2010 01.09.2010 2 თვე გამოცდების 
ეროვნული ცენტრი

გამოცდების 
ეროვნული 
ცენტრის 
სამაგისტრო 
ჯგუფი და 
ლოჯისტიკის 
ჯგუფი

მიხეილ 
მანია

ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენლების 
რაოდენობის ზრდა 
უმაღლეს 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების 
სამაგისტრო პროგრამებზე 

გამოცდაზე 
წარმატებით გასული 
ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელი 
მაგისტრანტების 
კანდიდატების 
რაოდენობა

ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენლების მოტივაციის 
დაბალი დონე მაგისტრატურაში 
ჩაბარებისას
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.4 
სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

არაქართულენოვან სკოლებში 
ქართულის, როგორც მეორე 
ენის, ეროვნული სასწავლო 
გეგმის საგნობრივი პროგრამის 
დანერგვის ორგანიზება

საქართველ
ოს 

არაქართუ
ლენოვანი 
სკოლები

01.09.2010 31.12.2010 4 თვე ეროვნული 
სასწავლო გეგმებისა 
და შეფასების 
ცენტრი

ქართულის, 
როგორც 
მეორე ენის 
სამუშაო 
ჯგუფი

თამარ 
ჯაყელი, 
მაია 
მელიქიძე

მეოთხე კლასში ქართული 
ენის სწავლა/სწავლება 
ეროვნული სასწავლო 
გეგმის საგნობრივი 
პროგრამის მიხედვით; 
ქართული ენის წოდნის 
გაღრმავება და შესწავლა; 
სკოლის მოსწავლეების 
ინტეგრაციის და უმაღლეს 
სასწავლებლებში ჩაბარების 
პერსპექტივის ხელშეწყობა

სახელმძღვანელოების
რაოდენობა; 
მოსწავლეების და 
მათი 
მასწავლებლების 
რაოდენობა;  
სკოლების და მათი 
განლაგების 
ტერიტორიული 
არეალი

 ავტორთა არარსებობა; უხარისხო 
სახელმძღვანელოების შექმნა; 
მასწავლებელთა დაბალი 
კომპეტენციები
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. 
სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

ქართული ენის 
სახელმძღვანელოების და 
სასწავლო რესურსების შექმნის 
და სრულყოფის ორგანიზება

საქართველ
ოს 

არაქართუ
ლენოვანი 
სკოლები

01.02.2010 30.06.2010 5 თვე განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო;           
ეროვნული 
სასწავლო გეგმებისა 
და შეფასების 
ცენტრი

ზოგადი 
განათლების 
განვითარების
სამმართველო
;           
გრიფირების 
ჯგუფი

 

ანა ქებაძე, 
რუსუდან 
ჭანტურია, 
მარი 
ბერძენიშვ
ილი

ქართული ენის სწავლა 
თანამედროვე 
მოთხოვნილებების მქონე 
სტანდარტით შექმნილი 
სახელმძღვანელოებით; 
ქართული ენის ცოდნის 
ამაღლება არაქართული 
სკოლის მოსწავლეებს 
შორის

ყველა 
არაქართულენოვანი 
სკოლისა და 
სექტორის მე-4 
კლასის 
მოსწავლეებისათვის 
”ქართული, როგორც 
მეორე ენა” 
სახელმძღვანელოების
რაოდენობა

 

ავტორთა არარსებობა; უხარისხო 
სახელმძღვანელოების შექმნა; 
მასწავლებელთა დაბალი 
კომპეტენციები
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. 
სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

ქართულის, როგორც მეორე ენის 
სწავლების ეფექტურ 
გაუმჯობესებაზე 
ორიენტირებული პროექტების 
შემუშავება და განხორციელება

არაქართუ
ლენოვანი 
სკოლები

01.04.2010 31.12.2010 9 თვე ეროვნული 
სასწავლო გეგმებისა 
და შეფასების 
ცენტრი

ქართულის, 
როგორც 
მეორე ენის 
სამუშაო 
ჯგუფი

მაია 
მელიქიძე; 
თამარ 
ჯაყელი

კვლევის შედეგად 
გამოკვეთილი 
პრობლემებიდან 
გამომდინარე, კონკრეტული
რეკომენდაციების 
ჩამოყალიბება და ამ 
რეკომენდაციების 
გათვალისწინებით 
სათანადო პროგრამების 
დასახვა

 

მრავალპარამეტრიანი 
საინფორმაციო 
(მონაცემთა) ბაზის 
სტრუქტურა, 
მონაცემთა სიმრავლე, 
მონაცემთა ბაზის 
მართვის სისტემის 
შესაძლებლობები 

მონაცემთა ბაზის დაპროექტების 
და შევსების სირთულეები; 
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების სფეროში 
სპეციალისტების დაბალი 
კომპეტენცია 
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. 
სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

არაქართულენოვანი სკოლების 
ქართული ენის მასწავლებელთა 
ტრენინგი (სპეციალური 
პროფესიული ვაუჩერი 
”ქართულის, როგორც მეორე 
ენის” მასწავლებლებისათვის)

საქართველ
ოს 

არაქართუ
ლენოვანი 
სკოლები 

(სომხურენ
ოვანი, 

აზერბაიჯა
ნულენოვან

ი და 
რუსულენო

ვანი)

01.07.2010 30.11.2010 5 თვე ეროვნული 
სასწავლო გეგმებისა 
და შეფასების 
ცენტრი; 
მასწავლებელთა 
პროფესიული 
განვითარების 
ცენტრი 

მასწავლებელ
თა 
პროფესიული 
განვითარების
ათვის 
ფინანსური 
მხარდაჭერის 
პროგრამა  

ნათია 
ჯოხაძე; 
გია 
მამულაშვი
ლი;   ნინო 
რევიშვილ
ი 

მსოფლიო  ბანკი ქართული ენის სწავლების 
ხარისხის გაუმჯობესება 
არაქართულენოვან 
სკოლებში; 
არაქართულენოვანი 
სკოლების ქართული ენის 
მასწავლებელთა ტრენინგის 
შედეგად საქართველოს 
მასშტაბით ყველა 
არაქართულენოვანი 
სკოლიდან მინიმუმ ერთ 
მასწავლებელს საშუალება 
მიეცემა გაიუმჯობესოს 
კვალიფიკაცია და 
ეფექტური, 
კონსტრუქციული 
მეთოდებით 
განახორციელოს ქართული 
ენის სწავლება

ტრენინგებში 
მონაწილე 
არაქართულენოვანი 
სკოლების 
მასწავლებლების 
რაოდენობა; 
კვალიფიკაციის 
ამაღლების კურსების 
წარმატებით 
გავლილი (ვაუჩერები 
მოპოვებული) 
არაქართულენოვანი 
სკოლების 
მასწავლებლების 
რაოდენობა; ტრენინგ-
მოდულების 
რაოდენობა და 
სილაბუსები

ტრენინგ-პროგრამის ფარგლებში 
მონაწილეობის მიღების მსურველი 
მასწავლებლების არასაკმარისი  
აქტივობა; პროგრამაში მონაწილე 
მასწავლებლების ქართული ენის 
ფლობის დაბალი კომპეტენცია  
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. 
სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

მოზარდებისა და 
ზრდასრულთათვის 
სახელმწიფო ენის შესწავლის 
ხელშეწყობის პროგრამები

ნინოწმინდ
ის, 

ახალქალაქ
ის, 

ბოლნისის 
და 

დმანისის 
მუნიციოა
ლიტეტები

01.02.2010 31.12.2010 11 თვე საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

ზოგადი 
განათლების 
განვითარების
სამმართველო

 

ანა ქებაძე; 
რუსუდან 
ჭანტურია

არაქართულენოვან 
რეგიონებში ქართული ენის 
ცოდნის დონის ამაღლება 
ზრდასრულ მოსახლეობაში
დასაქმებულთა რიცხვის 
ზრდა

; 

დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
ქართული ენის 
ცენტრებში 
მსმენელთა 
რაოდენობა

ქართული ენის ცენტრებში 
შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის 
მსმენელთა მოტივაციის დაბალი 
დონე
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4. 
სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

ქართული ენის მასწავლებლების 
რეგიონებში მოზიდვის 
ღონისძიებების დაგეგმვა და 
განხორციელება 

მარნეულის
, 

ბოლნისის, 
დმანისის, 
გარდაბნის, 
წალკის, 

ნინოწმინდ
ის, 

ახალქალაქ
ის და 

საგარეჯოს 
მუნიციპალ
იტეტები

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო;  
მასწავლებელთა 
პროფესიული 
განვითარების 
ცენტრი

ეთნიკური 
უმცირესობებ
ის 
პროგრამების 
სამუშაო 
ჯგუფი

გია 
მამულაშვი
ლი; მაკო 
ჭილაშვილ
ი

არაქართულენოვან 
სკოლებში ქართული ენის 
მასწავლებლების 
კვალიფიკაციის ამაღლება 
და პროფესიული 
განვითარება; ქართული 
ენის სწავლების 
გაუმჯობესება 
არაქართულენოვან 
სკოლებში; ქართული ენის 
მასწავლებლების 
რაოდენობის გაზრდა

ადგილობრივი  
გადამზადებული და 
მივლენილი 
მასწავლებლების 
რაოდენობა  

დაფინანსების შეწყვეტა; 
კანდიდატურების მოტივაციის 
დაბალი დონე
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4 
სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

ქართული ენის მასწავლებლების 
კახეთის მხარეში მოზიდვის 
ღონისძიებების დაგეგმვა და 
განხორციელება

კახეთის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე განათლების 
სამინისტრო, 
საჯარო სკოლები, 
რესურს ცენტრები

კახეთი 
მხარის 
საჯარო 
სკოლების 
სამეურვეო 
საბჭოები

თ. 
ჯავახიშვი
ლი; ქ. 
ჭიპაშვილი
; ბ. 
მარუქაშვი
ლი; 
გ.დუჩიძე; 
მ.ჩიკვაიძე; 
ლ.გაბიტაშ
ვილი; 
ლ.მეხრიშვ
ილი

თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

რეზერვში მყოფი 
მასწავლებლების 
რაოდენობის ნაწილობრივი 
შემცირება, ახალგაზრდა 
პედაგოგების დასაქმება

მასწავლებლების 
რაოდენობა

ვაკანსიების უქონლობა; 
დაფინანსების შეწყვეტა
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4 
სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

საზოგადოებრივ 
ურთიერთობებსა და საქმის 
წარმოებაში (რიგ შემთხვევებში) 
რუსული ენის სახელმწიფო 
ქართული ენით თანდათანობით 
ჩანაცვლებისთვის პირობების 
მომზადების ორგანიზება

კახეთის 
მხარე

01.02.2010 31.12.2010 11 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო, კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

მუნიციპალი
ტეტების 
აპარატები

მ. კეკელია  
ი. 
წითელაურ
ი                   
ვ.უტიაშვი
ლი               
მ. 
მღებრიშვი
ლი               
ფ. ჯოხაძე   
ა. 
ალუღიშვი
ლი               
გ.წიწრიაშვ
ილი             
ს.ბატიაშვი
ლი

თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

ადმინისტრაციულ 
საქმიანობაში სახელმწიფო 
ენის დომინირების 
უზრუნველყოფა; საჯარო 
მოხელეთა ინტეგრაცია 
ქვეყნის ადმინისტრაციულ 
პროცესებში

რუსულენოვანი 
დოკუმენტების 
შემცირების 
მაჩვენებლები

არაქართველი მოსახლეობის 
მოტივაციის დაბალი დონე
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4 
სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

თესაუ-ში ქართული ენის 
მოსამზადებელი კურსების 
გახსნა არაქართველი 
აბიტურიენტებისათვის

თესაუ 01.05.2010 31.06 2010 2 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო 

თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტ
ის 
აკადემიური 
საბჭო

გ.გოცირიძ
ე; 
ჰ.რაზმაძე 

საზოგადოებრივ
ი საბჭო

სახელმწიფო ენის 
პოპულარობის ზრდა; 
არაქართული მოსახლეობის
ინტეგრაციის ხელშეწყობა; 
უნივერსიტეტში 
არაქართველი 
სტუდენტების რაოდენობის 
ზრდა

 

ჩაბარებული 
სტუდენტების 
რაოდენობა; კურსის 
ხანგრძლივობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მოტივაციის დაბალი დონე
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.4 
სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

ქართულის მასწავლებელთა 
ტრენინგი თესაუ-ს ბაზაზე

ქ. თელავი 26.10.2010 27.10.2010 2 დღე თესაუ; 
საზოგადოებრივი 
საბჭო

თელავის 
უნივერსიტეტ
ის ქართული 
ენისა და 
ლიტერატურ
ის კათედრა

რ.ჭიკაძე; 
ნ.გელდიაშ
ვილი; 
მ.ქურდიან
ი

თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

მოსწავლეთა 
კვალიფიკაციის ამაღლება; 
ქართული ენის სწავლების 
გაუმჯობესება

მასწავლებლების 
რაოდენობა; კურსის 
ხანგრძლივობა 
საათებში, უმაღლეს 
სასწავლებლებში 
ჩაბარებული 
მოსწავლეების 
რიცხოვნობა 

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მოტივაციის დაბალი დონე
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2. 
განათლე
ბა და 
სახელმწ
იფო ენა

2.4 ქართული 
ენის შესწავლის 
ხელშეწყობა

ეროვნულ/ეთნიკური 
უმცირესობებით დასახლებული 
სოფლების სკოლებში ბავშვების 
მშობლებთან ქართული ენის 
გაკვეთილების ჩატარება 
კვირაში ერთხელ

ბოლნისის 
მუნიციპალ

იტეტი

01.09.2010 24.12.2010 4 თვე ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტი

ვახტანგ 
შკუბულია
ნი; შორენა 
გაბრიჭიძე; 
კლარა 
ქინქლაძე

ბოლნისის 
რესურს 
ცენტრი; 
ადგილობრივი 
სკოლების 
დირექცია; 
სომხეთისა და 
აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკების 
საელჩოები

ქართული ენის ცოდნის 
გაღრმავება; ინტეგრაცია 
ქართულ საზოგადოებაში

მშობლების 
რიცხოვნობა; 
ლექციების 
ხანგრძლივობა 
(საათებში)

მოტივაციის დაბალი დონე; 
დაფინანსების შეწყვეტა 
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.4 
სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

ეროვნულ/ეთნიკური 
უმცირესობების სახელმწიფო 
ენის სწავლების პროგრამის 
ფარგლებში ქართული ენისა და 
ისტორიის შესწავლა

ქ.დმანისი 10.09.2010 31.12.2010 
(პროექტი 
მთავრდება 
10.06.2011)

3 თვე და 
20 დღე (9 

თვე)

დმანისის 
მუნიციპალიტეტი

აიპ 
"საგანმანათლ
ებლო 
ცენტრი"

დიანა 
კარალოვა 
(დირექტო
რი)

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტის 
საგანმანათლებ
ლო რესურს-
ცენტრი

ქართული ენისა და 
ისტორიის  ცოდნის დონის 
ამაღლება; დასაქმების 
ხელშეწყობა

მოსწავლეების 
რიცხოვნობა; კურსის 
ხანგრძლივობა; 
კურსდამთავრებულთ
ა დასაქმების 
მაჩვენებელი

მოტივაციის დაბალი დონე; 
დაფინანსების შეწყვეტა
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.4 
სახელმწიფო 
ენის სწავლების 
ხელშეწყობა

არაქართულ სკოლებში 
ქართული ენის გაკვეთილის 
ჩატარება ბავშვების 
მშობლებისათვის

მარნეულის 
მუნიციპალ

იტეტი

01.09.2010 24.12.2010 4 თვე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

ალექსანდ
რე 
მეტრეველ
ი; 
ქამანდარ 
ისმაილოვ
ი

მარნეულის 
რესურს ცენტრი

ქართული ენის ცოდნის 
გაღრმავება; ინტეგრაცია 
ქართულ საზოგადოებაში

მშობლების 
რიცხოვნობა; 
ლექციების 
ხანგრძლივობა 
(საათებში)

მოტივაციის დაბალი დონე; 
დაფინანსების შეწყვეტა 
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.5 განათლების
სფეროში 
საჯარო 
დისკუსიების 
და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

 თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში კავკასიური 
პრობლემების კვლევის ცენტრის 
გახსნა

ქ. თელავი 01.03.2010 31.12.2010 10 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო, თესაუ

თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტ
ის 
აკადემიური 
საბჭო

გ.გოცირიძ
ე; 
ჰ.რაზმაძე 
ქ.გიგაშვი
ლი; 
მ.მაცაბერი
ძე

თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
სსიპ 
პოლიტოლოგი
ური 
ინსტიტუტი

სამეცნიერო ხარისხის მქონე 
სპეციალისტების დასაქმება
კავკასიურ  და რეგიონული 
პრობლემების კვლევა და 
ადგილობრივი 
ხელისუფლებისათვის 
რეკომენდაციის შემუშავება

, 
დასაქმებული 
მეცნიერების და 
სპეციალისტების 
რაოდენობა; 
შემუშავებული 
რეკომენდაციების 
რაოდენობა

ცენტრის დაფინანსების შემცირება 
ან გაუქმება
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.5 განათლების
სფეროში 
საჯარო 
დისკუსიების 
და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

 თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სოციალურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 
სამოქალაქო ინტეგრაციასა და 
ეროვნული უმცირესობების 
პრობლემატიკის შემსწავლელი 
სპეციალური კურსის შემოღების 
ორგანიზება

ქ. თელავი 01.09.2010 31.12.2010 4 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო, თესაუ

თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტ
ის სოციალურ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის 
დეკანატი

 
 

მ.ცირეკიძე
; 
ნ.გოირგაძე

თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
სსიპ 
პოლიტოლოგი
ური 
ინსტიტუტი

რეგიონში ეროვნული 
უმცირესობების 
პრობლემატიკის შესწავლა, 
მათი გაუმჯობესების და 
სულიერი კონსოლიდაციის 
გზების ძიება ქართველ 
მოსახლეობასთან; 
არაქართული მოსახლეობის 
ინტეგრაციისა და 
ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
ხელშეწყობა

კურსის საათების 
ხანგრძლივობა; 
კურსზე დამსწრეების 
რაოდენობა 

დაფინანსების სიმცირე 
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2.განათ
ლება და 
სახელმწ
იფო ენა 

2.5 განათლების
სფეროში 
საჯარო 
დისკუსიების 
და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

 თემაზე ”მცირე ეთნიკური 
ჯგუფები და მათ პრობლემებზე 
მუშაობის პრაქტიკა” ლექცია-
სემინარის ორგანიზება და 
ჩატარება

ქ. თელავი 23.03.2010 24.03.2010 2 დღე საზოგადოებრივი 
საბჭო; რ. იაკობიძე 
ექსპერტი 
ეროვნული 
უმცირესობების 
საკითხებში

სამხარეო 
ადმინისტრაც
იის 
ადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობის 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური

დ.თათოშვ
ილი; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი 

თელავის 
უნივერსიტეტი

უმცირესობების პრობლემის
მართვის გაუმჯობესება; 
ტოლერანტობის 
ხელშეწყობა

 ლექციაზე 
დამსწრეების 
რაოდენობა

სამიზნე აუდიტორიის 
დაინტერესების დაბალი დონე
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3. 1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ეროვნული 
მაუწყებლობის 
ხელმისაწვდომ
ობის 
უზრუნველყოფ
ა

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
გავრცელების სისტემის არეალის 
გაფართოება

საქართველ
ო

01.03.2010 31.12.2010 10 თვე საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი

ნაციონალურ
ი 
უმცირესობებ
ის ენებზე 
მაუწყებლობა

ზურაბ 
დვალი, 
მალხაზ 
ვარდოსანი
ძე, დავით 
გრიგოლია

ზუგდიდი 
"ოდიში TV", 
გორი 
"თრიალეთი 
TV", მარნეული 
"მარნეული TV", 
ახალქალაქი 
"ATV 12"

გადაცემების ყურებადობის 
ზრდა რეგიონებში, 
ოპერატიულობა, 
მაშტაბურობა

გავრცელების/დაფარვ
ის ზონა; რეიტინგის 
მონაცემები; 
სოციოლიგიური 
გამოკიტხვები; ფოკუს
ჯგუფების 
მონაცემები

 

სუსტი ტექნოლოგიური ბაზა 
რეგიონალურ ტელეკომპანიებში; 
დაფინანსების შეწყვეტა
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
სამაუწყებლო 
პროგრამების 
ხხელმისაწვდო
მობის 
უზრუნველყოფ
ა

სატელევიზიო საინფორმაციო 
პროგრამა "მოამბე" აფხაზურ 
ენაზე (პერიოდულობა: 
ყოველდღე)

 "1 არხი" - 
7.30; "2 
არხი" - 
23.00; 

ზუგდიდი - 
22.00

01.03.2010 31.12.2010 10 თვე 1  არხი ნაციონალურ
ი მოამბე

ზურაბ 
დვალი, 
მალხაზ 
ვარდოსანი
ძე, დავით 
გრიგოლია

ზუგდიდი 
"ოდიში" TV 

აფხაზურენოვანი 
მაყურებლის ინტერესის 
ზრდა გადაცემისადმი და 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესების შესახებ

პრესაში 
გამოხმაურების 
მაჩვენებლები; 
გადაცემის რეიტინგის
მონაცემები; 
მაუწყებლის 
გავრცელების არეალი

 

აბხაზური დე-ფაქტო 
ხელისუფლების მცდელობა 
დაბლოკოს მაუწებლობა 
აბხაზეთში; დაფინანსების შეწყვეტა
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
სამაუწყებლო 
პროგრამების 
ხხელმისაწვდო
მობის 
უზრუნველყოფ
ა

სატელევიზიო საინფორმაციო 
პროგრამა "მოამბე" ოსურ ენაზე 
(პერიოდულობა: ყოველდღე)

 "1 არხი" - 
7.30; "2 
არხი" - 

23.00; გორი 
- 22.00

01.03.2010 31.12.2010 10 თვე 1  არხი ნაციონალურ
ი მოამბე

ზურაბ 
დვალი, 
მალხაზ 
ვარდოსანი
ძე, ჯონი 
ნანეტაშვი
ლი

გორი 
"თრიალეთი" TV

ოსურენოვანი მაყურებლის 
ინტერესის ზრდა 
გადაცემისადმი და 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესების შესახებ

პრესაში 
გამოხმაურების 
მაჩვენებლები; 
გადაცემის რეიტინგის
მონაცემები; 
მაუწყებლის 
გავრცელების არეალი

 

ცხინვალის დე-ფაქტო 
ხელისუფლების მცდელობა 
დაბლოკოს მაუწებლობა 
ცხინვალის რეგიონში; 
დაფინანსების შეწყვეტა



-
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
სამაუწყებლო 
პროგრამების 
ხხელმისაწვდო
მობის 
უზრუნველყოფ
ა

სატელევიზიო საინფორმაციო 
პროგრამა "მოამბე" სომხურ 
ენაზე (პერიოდულობა: 
ყოველდღე)

 "1 არხი" - 
7.30; "2 
არხი" - 
23.00; 

ახალქალაქ
ი - 22.00

01.03.2010 31.12.2010 10 თვე 1  არხი ნაციონალურ
ი მოამბე

ზურაბ 
დვალი, 
მალხაზ 
ვარდოსანი
ძე, ვაირად 
კტოიანი

ახალქალაქი 
ATV 12

სომხურენოვანი 
მაყურებლის ინტერესის 
ზრდა გადაცემისადმი და 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესების შესახებ

პრესაში 
გამოხმაურების 
მაჩვენებლები; 
გადაცემის რეიტინგის
მონაცემები; 
მაუწყებლის 
გავრცელების არეალი

 

ტექნიკური პრობლემები; 
დაფინანსების შეწყვეტა
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
სამაუწყებლო 
პროგრამების 
ხხელმისაწვდო
მობის 
უზრუნველყოფ
ა

სატელევიზიო საინფორმაციო 
პროგრამა "მოამბე" 
აზერბაიჯანულ ენაზე 
(პერიოდულობა: ყოველდღე)

 "1 არხი" - 
7.30; "2 
არხი" - 
23.00; 

მარნეული 
22.00

01.03.2010 31.12.2010 10 თვე 1  არხი ნაციონალურ
ი მოამბე

ზურაბ 
დვალი, 
მალხაზ 
ვარდოსანი
ძე, შალვა 
შუბლაძე

მარნეული ATV 
12

აზერბაიჯანულენოვანი 
მაყურებლის ინტერესის 
ზრდა გადაცემისადმი და 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესების შესახებ

პრესაში 
გამოხმაურების 
მაჩვენებლები; 
გადაცემის რეიტინგის
მონაცემები; 
მაუწყებლის 
გავრცელების არეალი

 

ტექნიკური პრობლემები; 
დაფინანსების შეწყვეტა
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა (რადიო 
FM 102.4)

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
სამაუწყებლო 
პროგრამების 
ხხელმისაწვდო
მობის 
უზრუნველყოფ
ა

საინფორმაციო გამოშვება 
აფხაზურ ენაზე (პერიოდულობა: 
ყოველდღე)

რადიომაუწ
ყებლობა

01.03.2010 31.12.2010 10 თვე რადიომაუწყებლობ
ა

საინფორმაცი
ო სამსახური

ნიკოლოზ 
ცერცვაძე, 
კოკოსკერი
ა ესმა

1 არხი აფხაზურენოვანი 
მსმენელის ინტერესის 
ზრდა გადაცემისადმი და 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესების შესახებ

პრესაში 
გამოხმაურების 
მაჩვენებლები; 
გადაცემის რეიტინგის
მონაცემები; 
მაუწყებლის 
გავრცელების 
არეალი; გადაცემაში 
მიღებული ზარების 
რაოდენობა 

 

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მსმენელების დაბალი აქტიურობა
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა (რადიო 
FM 102.4)

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
სამაუწყებლო 
პროგრამების 
ხხელმისაწვდო
მობის 
უზრუნველყოფ
ა

საინფორმაციო გამოშვება ოსურ 
ენაზე (პერიოდულობა: 
ყოველდღე)

რადიომაუწ
ყებლობა

01.03.2010 31.12.2010 10 თვე რადიომაუწყებლობ
ა

საინფორმაცი
ო სამსახური

ნიკოლოზ 
ცერცვაძე, 
ბეპიევი 
ნაირა

1 არხი ოსურენოვანი მსმენელის 
ინტერესის ზრდა 
გადაცემისადმი და 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესების შესახებ

პრესაში 
გამოხმაურების 
მაჩვენებლები; 
გადაცემის რეიტინგის
მონაცემები; 
მაუწყებლის 
გავრცელების 
არეალი; გადაცემაში 
მიღებული ზარების 
რაოდენობა 

 

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მსმენელების დაბალი აქტიურობა
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა (რადიო 
FM 102.4)

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
სამაუწყებლო 
პროგრამების 
ხხელმისაწვდო
მობის 
უზრუნველყოფ
ა

საინფორმაციო გამოშვება 
სომხურ ენაზე (პერიოდულობა: 
ყოველდღე)

რადიომაუწ
ყებლობა

01.03.2010 31.12.2010 10 თვე რადიომაუწყებლობ
ა

საინფორმაცი
ო სამსახური

ნიკოლოზ 
ცერცვაძე, 
ედგარ 
ბარსეგიანი

1 არხი სომხურენოვანი მსმენელის 
ინტერესის ზრდა 
გადაცემისადმი და 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესების შესახებ

პრესაში 
გამოხმაურების 
მაჩვენებლები; 
გადაცემის რეიტინგის
მონაცემები; 
მაუწყებლის 
გავრცელების 
არეალი; გადაცემაში 
მიღებული ზარების 
რაოდენობა 

 

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მსმენელების დაბალი აქტიურობა
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა (რადიო 
FM 102.4)

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
სამაუწყებლო 
პროგრამების 
ხხელმისაწვდო
მობის 
უზრუნველყოფ
ა

საინფორმაციო გამოშვება 
აზერბაიჯანულ ენაზე 
(პერიოდულობა: ყოველდღე)

რადიომაუწ
ყებლობა

01.03.2010 31.12.2010 10 თვე რადიომაუწყებლობ
ა

საინფორმაცი
ო სამსახური

ნიკოლოზ 
ცერცვაძე, 
მირზა 
მაშოვი

1 არხი აზერბაიჯანულენოვანი 
მსმენელის ინტერესის 
ზრდა გადაცემისადმი და 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესების შესახებ

პრესაში 
გამოხმაურების 
მაჩვენებლები; 
გადაცემის რეიტინგის
მონაცემები; 
მაუწყებლის 
გავრცელების 
არეალი; გადაცემაში 
მიღებული ზარების 
რაოდენობა 

 

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მსმენელების დაბალი აქტიურობა
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა (რადიო 
FM 102.4)

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
სამაუწყებლო 
პროგრამების 
ხხელმისაწვდო
მობის 
უზრუნველყოფ
ა

საინფორმაციო გამოშვება 
ქურთულ ენაზე 
(პერიოდულობა: ყოველდღე)

რადიომაუწ
ყებლობა

01.03.2010 31.12.2010 10 თვე რადიომაუწყებლობ
ა

საინფორმაცი
ო სამსახური

ნიკოლოზ 
ცერცვაძე, 
ქარიმ 
ანყოსი

1 არხი ქურთულენოვანი 
მსმენელის ინტერესის 
ზრდა გადაცემისადმი და 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესების შესახებ

პრესაში 
გამოხმაურების 
მაჩვენებლები; 
გადაცემის რეიტინგის
მონაცემები; 
მაუწყებლის 
გავრცელების 
არეალი; გადაცემაში 
მიღებული ზარების 
რაოდენობა 

 

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მსმენელების დაბალი აქტიურობა
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
სამაუწყებლო 
პროგრამების 
ხხელმისაწვდო
მობის 
უზრუნველყოფ
ა

რაინულ ტელევიზიებსა და 
პრესაში მომზადებული 
ანალიტიკური შემეცნაბითი 
გადაცემების თარგმნა 
უმცირესობათა ენებზე

კახეთის 
მხარე

01.09.2010 31.12.2010 4 თვე მასმედია -
რაიონული 
ტელევიზიები და 
პრესა

საზოგადოებ
რივი საბჭო; 
არასამთავრო
ბო 
ორგანიზაციე
ბი

ე.აშიროვა; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი; 
მ.ნეშუმაშვ
ილი; 
ა.ალიევა; 
რ.ჭიკაძე

თელავის 
უნივერსიტეტის
ქართული ენისა 
და 
ლიტერატურის 
კათედრა, 
ალ.გვენცაძის 
სახელობის 
კაბინეტი

 
ეთნიკური უმცირესობათა 
ინფორმირებულობის 
გაზრდა მხარეში მიმდინარე
ეკონომიკური და 
სოციალურ-კულტურული 
პროცესებისადმი; 
ეთნიკური უმცირესობების 
ჩართულობის ზრდა 
ქვეყნის საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში

 

არაქართულ ენოვანი 
გადაცემების 
რაოდენობა და 
ხანგრძლივობა

სამიზნე აუდიტორია დაბალი 
ინტერესი
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
სამაუწყებლო 
პროგრამების 
ხელმისაწვდომ
ობის 
უზრუნველყოფ
ა

ტელეკომპანია "ბოლნელში" 
მუნიციპალიტეტის 
საინფორმაციო გამოშვების 
აზებაიჯანულ ენაზე გაშუქება

ბოლნისის 
მუნიციპალ

იტეტი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტი

ბოლნისის 
მუნიციპალი
ტეტის 
კულტურის, 
სპორტის, 
ძეგლთა 
დაცვისა და 
ახალგაზრდუ
ლ საქმეთა 
განყოფილება

ბესარიონ 
რეხვიაშვი
ლი; ნოდარ 
ინაძე; 
ოლეგი 
უგრეხელი
ძე

მუნიციპალიტეტში 
მიმდინარე პროცესებისა და 
სიახლეების ინფორმირება; 
აზრებაიჯანელი 
მოსახლეობის ინტეგრირება 
ქვეყნის საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში 

პროგრამების 
რაოდენობა და 
ხანგრძლივობა

დაფინანსების შეწყვეტა



55

3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
სამაუწყებლო 
პროგრამების 
ხელმისაწვდომ
ობის 
უზრუნველყოფ
ა

მუნიციპალიტეტის 
საინფორმაციო გამოშვების 
აზერბაიჯანულ ენაზე გაშუქება

მარნეულის 
მუნიციპალ

იტეტი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

მარნეულის 
კულტურის, 
ძეგლთა 
დაცვის, 
სპორტისა და 
ახალგაზრდუ
ლ საქმეთა 
განყოფილება

ემზარ 
ნიკოლაძე; 
თეა 
შუბითიძე; 
მამუკა 
ნავერიანი

ტელეკომპანია 
"ალგეთი"

მუნიციპალიტეტში 
მიმდინარე პროცესებისა და 
სიახლეების ინფორმირება; 
აზრებაიჯანელი 
მოსახლეობის ინტეგრირება 
ქვეყნის საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში 

პროგრამების 
რაოდენობა და 
ხანგრძლივობა

დაფინანსების შეწყვეტა
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3.მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე  
სამაუწყებლო 
პროგრამებისა 
დაბეჭვდითი 
მედიის 
ხელმისაწვდომ
ობა

ტელეკომპანია „მე-9 არხისთვის“ 
ინფორმაციის 
მიწოდების/გაცვლის 
ხელშეწყობა

ქ. ახალციხე 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

პრეს-
სამსახური

ზ.კიკნვლი
ძე; 
ი.გოგატიშ
ვილი

ახალციხის 
მუნიციპალიტტ
ის გამგეობა

უზრუნველყოფილი იქნება 
მოსახლეობის 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში და რეგიონში 
მიმდინარე პროცესების 
შესახებ,აგრეთვე, 
ადგილობრივი  და 
რეგიონული 
სახელისუფლებო 
სტრუქტურების 
საქმიანობის 
გამჭვირვალობა

გავრცელების არეალი დაფინანსების შეწყვეტა 
დონორებისგან
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3.მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე  
სამაუწყებლო 
პროგრამებისა 
დაბეჭვდითი 
მედიის 
ხელმისაწვდომ
ობა

ტელეკომპანია-                                
„ატვ-12-ისთვის“  ინფორმაციის 
მიწოდების/გაცვლის 
ხელშეწყობა

ქ.ახალქალა
ქი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

პრეს-
სამსახური

ზ.კიკნვლი
ძე; 
ი.გოგატიშ
ვილი

ახალქალაქის 
მუნიციპალიტტ
ის გამგეობა

უზრუნველყოფილი იქნება 
მოსახლეობის 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში და რეგიონში 
მიმდინარე პროცესების 
შესახებ,აგრეთვე, 
ადგილობრივი  და 
რეგიონული 
სახელისუფლებო 
სტრუქტურების 
საქმიანობის 
გამჭვირვალობა

გავრცელების არეალი შემოსავლების 
შემცირება,დაფინანსების შეწყვეტა 
დონორებისგან
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3.მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე  
სამაუწყებლო 
პროგრამებისა 
დაბეჭვდითი 
მედიის 
ხელმისაწვდომ
ობა

ტელეკომპანია „ფარვანასთვის“-
ინფორმაციის 
მიწოდების/გაცვლის 
ხელშეწყობა

ქ.ნინოწმინ
და

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

პრეს-
სამსახური

ზ.კიკნვლი
ძე; 
ი.გოგატიშ
ვილი

ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა

უზრუნველყოფილი იქნება 
მოსახლეობის 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში და რეგიონში 
მიმდინარე პროცესების 
შესახებ,აგრეთვე, 
ადგილობრივი  და 
რეგიონული 
სახელისუფლებო 
სტრუქტურების 
საქმიანობის 
გამჭვირვალობა

გავრცელების არეალი დაფინანსების შეწყვეტა,საკუტარი 
შემოსავლების შემცირება.
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.3 
სამაუწყებლო 
პროგრამებში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს გაშუქებისა 
და 
მონაწილობის 
უზრუნველყოფ
ა

 თოქ-შოუ "ჩვენი  ეზო" "1 არხი" - 
კვირა - 
14:00

01.03.2010 31.12.2010 10 თვე 1  არხი ნაციონალურ
ი მოამბე

ზურაბ 
დვალი, 
მალხაზ 
ვარდოსანი
ძე, გიორგი 
გუგუშვილ
ი

USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა" 

 

ნაციონალური 
უმცირესობების 
პრობლემატიკის ფართოდ 
გაშუქება

პრესაში 
გამოხმაურების 
მაჩვენებლები; 
გადაცემის რეიტინგის
მონაცემები; 
მაუწყებლის 
გავრცელების 
არეალი; გადაცემაზე 
მოწვეული 
სტუმრების 
მონაწილეების 
რიცხოვნობა

 

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მონაწილეების დაბალი მოტივაცია
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.3. ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
ელექტრონული
და ბეჭვდითი 
მედიის 
ხელშეწყობა

 

აზერბაიჯანული 
"გურჯისტანის" და სომხური 
"ვრასტანის" გაზეთის 
გავრცელების ხელშეწყობა

ბოლნისის 
მუნიციპალ

იტეტი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტი

ბოლნისის 
მუნიციპალი
ტეტის 
კულტურის, 
სპორტის, 
ძეგლთა 
დაცვისა და 
ახალგაზრდუ
ლ საქმეთა 
განყოფილება

რამინ 
ასადოვი; 
ბესარიონ 
რეხვიაშვი
ლი; ნოდარ
ინაძე; 
ხათუნა 
მესხი

 

სს" საქპრესი" მუნიციპალიტეტში 
მიმდინარე პროცესებისა და 
სიახლეების ინფორმირება 
ადგილობრივი 
აზერბაიჯანელი 
მოსახლეობისათვის

გაზეთის ტირაჟი; 
ხელმომწერების 
რაოდენობა; 
დისტრიბუციის 
არეალი
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.4 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
ელექტონული 
და ბეჭდვითი 
მედიის 
ხელშეწყობა

სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-
საიტის smr.gov.ge  
შემადგენლობაში შემავალი 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების ვებ-გვერდის 
რეორგანიზება/ მოდერნიზება 

ქ. თბილისი 01.01.2010 31.03.2010 3 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო
; სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

მაია 
ხვიჩია; 
დეა 
ელიბეგოვა
; ზაირა 
მუსაევა; 
მექა 
ხანგოშვი
ლი; 
სალომე 
სულაბერი
ძე

USAID / UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა"

 

ყველა დაინტერესებული 
მხარესათვის დროული და 
ზუსტი ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა ამ 
სფეროში 
საქმიანობის/სიახლეების/მი
ღწევების შესახებ 

ვებსაიტის კონტენტის 
მრავალფეროვნება; 
ვებსაიტზე 
გამოქვეყნებული 
აქტების, 
დოკუმენტაციის, 
რუქების, სხვა 
მასალების 
რაოდენობა;  
პუბლიკაციების 
რაოდენობა მედიაში 
საიტის შესახებ; 
ვებსაიტის მუდმივი 
მომხმარებლების და 
"ვიზიტორების" 
რაოდენობა
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.4 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
ელექტონული 
და ბეჭდვითი 
მედიის 
ხელშეწყობა

"ლიტერატურის განვითარების 
პროგრამის" ფარგლებში 
ბეჭდვითი პერიოდული 
გამოცემის - სომხურენოვანი 
გაზეთი "ვრასტანის" 
საქმიანობის ხელშეწყობა

ქ. თბილისი 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და
სპორტის 
სამინისტრო 

 

ხელოვნებისა 
და 
განათლების 
დეპარტამენტ
ი, 
სახელოვნებო 
ორგანიზაციე
ბის 
სამმართველო

სომხეთის 
რესპუბლიის 
კულტურის 
სამისტრო; 
საქართველოს 
პრეზიდენტის 
ადმინისტრაცია

საქართველოში და 
სომხეთის რესპუბლიკაში 
მიმდინარე პოლიტიკური, 
სოციალური, ეკონომიკური
კულტურული  პროცესების 
და სხვა ინფორმაციის 
შესახებ სომხურენოვან 
მოსახლეობის 
ინფორმირებულობის 
დონის ამაღლება; 
ტოლერანტული გარემოს 
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

, 

 

გაზეთის ტირაჟი; 
ხელმომწერების 
რაოდენობა; ქვეყანაში
დისტრიბუციის 
არეალი

 

სახელმწიფო დაფინანსების 
შეწყვეტა; ქაღალდის და სხვა 
საჭირო მასალების, აგრეთვე 
სამუშაოს ანაზღაურების 
საფასურის ზრდა; სადისტრიბუციო 
სისტემის დარღვევა
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.4 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე 
ელექტონული 
და ბეჭდვითი 
მედიის 
ხელშეწყობა

"ლიტერატურის განვითარების 
პროგრამის" ფარგლებში 
ბეჭდვითი პერიოდული 
გამოცემის - 
აზერბაიჯანულენოვანი გაზეთი 
"გურჯისტანის" საქმიანობის 
ხელშეწყობა

ქ. თბილისი 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და
სპორტის 
სამინისტრო 

 

ხელოვნებისა 
და 
განათლების 
დეპარტამენტ
ი, 
სახელოვნებო 
ორგანიზაციე
ბის 
სამმართველო

საქართველოს 
პრეზიდენტის 
ადმინისტრაცია

საქართველოში და 
აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკაში მიმდინარე 
პოლიტიკური, სოციალური
ეკონომიკური, 
კულტურული  პროცესების 
და სხვა ინფორმაციის 
შესახებ 
აზერბაიჯანულენოვან 
მოსახლეობის 
ინფორმირებულობის 
დონის ამაღლება; 
ტოლერანტული გარემოს 
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

, 

გაზეთის ტირაჟი; 
გამომწერების 
რაოდენობა; ქვეყანაში
დისტრიბუციის  
არეალი

 

სახელმწიფო დაფინანსების 
შეწყვეტა; სქაღალდის და სხვა 
საჭირო მასალების, აგრეთვე 
სამუშაოს ანაზღაურების 
საფასურის ზრდა; სადისტრიბუციო 
სისტემის დარღვევა
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3.მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.4 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე  
ელექტრონული
და ბეჭვდითი 
მედიის 
ხელმისაწვდომ
ობა

 

ყოველკვირეული ქართულ-
სომხური გაზეთის "სამხრეთის 
კარიბჭის" მომზადების, 
ინფორმაციის გაცვლის 
ხელშეწყობა 

სამცხე-
ჯავახეთის 

მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

პრეს-
სამსახური

ზ.კიკნავე
ლიძეი;გოგ
ატიშვილი

ჰოლანდიური 
ორგანიზაცია„პ
რეს ნაუ“

ეროვნული უმცირესობათა 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში და რეგიონში 
მიმდინარე პროცესების 
შესახებ,აგრეთვე, 
ადგილობრივი  და 
რეგიონული 
სახელისუფლებო 
სტრუქტურების 
საქმიანობის 
გამჭვირვალობა

ტირაჟი რაოდენობა; 
გავრცელების არეალი

დაფინანსების 
შეწყვეტა,ხელმოწერისა და 
დისტრიბუციის პრობლემები
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3.მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.4 ეროვნული 
უმცირესობები
ს ენებზე  
ელექტრონული
და ბეჭვდითი 
მედიის 
ხელმისაწვდომ
ობა

 

ყოველთვიური გაზეთის 
„არშალუისის“ დაფინანსების, 
მომზადების, დისტრიბუციის, 
ხელმოწერის ხელშეწყობა

ნინოწმინდ
ის 

მუნიციპალ
იტეტი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

პრეს-
სამსახური

ზ.კიკნავე
ლიძეი; 
გოგატიშვი
ლი

ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა

ეროვნული უმცირესობათა 
ინფორმირებულობა 
ქვეყანაში და რეგიონში 
მიმდინარე პროცესების 
შესახებ,აგრეთვე, 
ადგილობრივი  და 
რეგიონული 
სახელისუფლებო 
სტრუქტურების 
საქმიანობის 
გამჭვირვალობა

ტირაჟი რაოდენობა; 
გავრცელების არეალი

დაფინანსების 
შეწყვეტა,ხელმოწერისა და 
დისტრიბუციის პრობლემები
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა (რადიო 
FM 102.4)

3.5 მედიაში 
ტოლერანტობი
სა და 
კულტურული 
პლურალიზმის 
დამკვიდრების 
ხელშეწყობა

საავტორო გადაცემა ”ჩვენი 
საქართველო”

რადიომაუწ
ყებლობა

01.03.2010 31.12.2010 10 თვე რადიომაუწყებლობ
ა

საინფორმაცი
ო სამსახური

ნიკოლოზ 
ცერცვაძე

1 არხი ეროვნული უმცირესობების 
პრობლემატიკის ფართოდ 
გაშუქება

პრესაში 
გამოხმაურების 
მაჩვენებლები; 
გადაცემის რეიტინგის
მონაცემები; 
მაუწყებლის 
გავრცელების 
არეალი; გადაცემაში 
მიღებული ზარების 
რაოდენობა 

 

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მსმენელების დაბალი აქტიურობა
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.5 მედიაში 
ტოლერანტობი
სა და 
კულტურული 
პლურალიზმის 
დამკვიდრების 
ხელშეწყობა

კახეთის მხარის ელექტრონულ 
მედიასაშვალებებში ეროვნული 
უმცირესობების ისტორიის, 
კულტურის და 
თვითმყოფადობის მიღწევების 
და პრობლემების გაშუქების 
მიზნით საავტორო პროგრამების 
შემოღება

კახეთის 
მხარე

01.09.2010 31.12.2010 4 თვე მედია, კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები, 
საზოგადოებრივი 
საბჭო

თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტ
ის 
საინფოერმაც
იო ცენტრი, 
თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტ
ის 
პოლიტოლოგ
იის და 
ბიზნესის 
კათედრა

ნ.ცქიტიშვ
ილი; 
გ.გოცირიძ
ე; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი; 
რ.ჭიკაძე; 
თ.ახალმოს
ულიშვილ
ი; 
ზ.გუმაშვი
ლი; 
მ.ნეშუმაშვ
ილი; 
ა.ალიევა; 
თ.სიმაშვი
ლი

თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
სსიპ 
პოლიტოლოგი
ური 
ინსტიტუტი

ეროვნული ადაპტაციის და 
კულტურული 
თვითმმართველობის 
შენარჩუნების გზების ძიება
რეკომენდაციების 
შემუშავება ადგილობრივი 
ხელისუფლების 
ორგანოებისათვის; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
ინფორმირების ზრდა 
ეთნუიკური 
უმცირესობების კულტურის
შესახებ; ტოლოერანტობის 
გრძნობის ამაღლება

, 

 

პროგრამების 
რაოდენობა და 
ხანგრძლივობა 

დაფინანსების სიმცირე
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3. მედია 
და 
ინფორმა
ციის 
ხელმისა
წვდომობ
ა

3.5 მედიაში 
ტოლერანტობი
სა და 
კულტურული 
პლურალიზმის 
დამკვიდრების 
ხელშეწყობა

საავტორო გადაცემის ”ჩვენი 
საქართველოს” შექმნა 
ადგილობრივ ტელევიზიაში

ქ. თელავი, 
ქ. 

გურჯაანი, 
ქ. 

ლაგოდეხი

01.10.2010 31.12.2010 3 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო, შესაბამისი 
ტელევიზიები

თელავის, 
გურჯაანის, 
ლაგოდეხის 
მუნიციპალი
ტეტების 
კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალი
ტეტების 
გამგეობების 
კულტურის 
სამსახურები 

მ.დაღუნდ
არიძე; 
ა.მჭედლიშ
ვილი

შესაბამისი 
რაიონული 
ტელევიზიები

ეროვნული უმცირესობების 
ინტეგრაციის ხელშეწობა

გადაცემის 
პერიოდულობა და 
ხანგრძლივობა

დაფინანსების შეწყეტა
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.1 ეთნიკური 
უმცირესობები
ს თანასწორი 
საარჩევნო 
უფლების 
უზრუნველყოფ
ა

ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელ 
ახალგაზრდა ამომრჩევლებთან 
შეხვედრის ორგანიზება 

ქვემო-
ქართლის 
მხარე

20.04.2010 20.04.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო

დეა 
ელიბეგოვა
; ზაირა 
მუსაევა; 
სავალან 
მირზოევი

ცენტრალური 
საარჩევნო 
კომისია; ქვემო 
ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

საარჩევნო კოდექსის და 
არჩევნების პროცედურის 
შესახებ ინფორმაციის 
ამაღლება; სამოქალაქო და 
პოლიტიკური აქტიურობის 
ზრდა

ახალგაზრდა 
ამომრჩეველთა 
რაოდენობა

ბავშვების ტრანსპორტირებასთან 
დაკავშირებული პროცესების 
შეფერხება
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.1 ეთნიკური 
უმცირესობები
ს თანასწორი 
საარჩევნო 
უფლების 
უზრუნველყოფ
ა

ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელ 
ახალგაზრდა ამომრჩევლებთან 
შეხვედრის ორგანიზება 

სამცხე-
ჯავახეთის 

მხარე 

23.04.2010 23.04.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო

დეა 
ელიბეგოვა
; არმენ 
ამირხანიან
ი

ცენტრალური 
საარჩევნო 
კომისია; სამცხე-
ჯავახეთის 
ადგილობრივი 
ადმინისტრაცია

საარჩევნო კოდექსის და 
არჩევნების პროცედურის 
შესახებ ინფორმაციის 
ამაღლება; სამოქალაქო და 
პოლიტიკური აქტიურობის 
ზრდა

ახალგაზრდა 
ამომრჩეველთა 
რაოდენობა

ბავშვების ტრანსპორტირებასთან 
დაკავშირებული პროცესების 
შეფერხება
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.1. ეთნიკური 
უმცირესობები
ს თანასწორი 
საარჩევნო 
უფლების 
უზრუნველყოფ
ა

საარჩევნო კოდექსის თარგმნა 
რუსულ ენაზე და განთავსება ვებ
საიტზე www.cec.gov.ge 

-
ქ. თბილისი 15.01.2010 15.02.2010 1 თვე საქართველოს 

პარლამენტი
ცენტრალური 
საარჩევნო 
კომისია

ყველა რუსულენოვანი 
საქართველოს 
მოქალაქისათვის, მ.შ. სხვა 
დანარჩენი ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათვის 
საარჩევნო 
კანონმდებლობის დედანში 
წაკითხვის/მიღწევადობის 
უზრუნველყოფა; 
სხვადასხვა სახის 
გაუგებრობებისა და 
ინტერპრეტაციების 
თავიდან აცილება

თარგმნის სისრულე 
და ხარისხი, მისი 
განთავსების 
ოპერატიულობა, მისი 
განთავსება სხვა ვებ-
რესურსებზე
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.1. ეთნიკური 
უმცირესობები
ს თანასწორი 
საარჩევნო 
უფლების 
უზრუნველყოფ
ა

საარჩევნო პროცესებში 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების 
ჯგუფების/ორგანიზაციების 
აქტიურად ჩართვის მიზნით 
ცესკოში სპეციალური სამუშაო 
ჯგუფის შექმნა

ქ. თბილისი 01.03.2010 30.05.2010 3 თვე ცენტრალური 
საარჩევნო კომისია

ცენტრალურ 
საარჩევნო 
კომისიაში 
შექმნილი 
მოწყვლადი 
კატეგორიის 
ამომრჩეველთ
ა 
ხელშეწყობის 
სამუშაო 
ჯგუფი

სამოქალაქო 
საზოგადოებასთან, მ.შ. 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენლებთან 
თანამშრომლობის 
ინტენსიფიცირება; მათი 
მეტად ინფორმირებულობა 
და საარჩევნო პროცესებში 
მეტად აქტიურად 
ჩართულობა

სამუშაო ჯგუფის 
წევრთა რაოდენობა, 
მათი 
წარმომადგენლობით
ობა, დაცული 
ბალანსის არსებობა, 
მათი ავტორიტეტი 
სამოქალაქო 
საზოგადოებაში
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.1. ეთნიკური 
უმცირესობები
ს თანასწორი 
საარჩევნო 
უფლების 
უზრუნველყოფ
ა

საარჩევნო დოკუმენტაციის 
თარგმნა რუსულ, სომხურ და 
აზერბაიჯანულ ენებზე

ქ. თბილისი 15.04.2010 15.05.2010 1 თვე ცენტრალური 
საარჩევნო კომისია

ცენტრალურ 
საარჩევნო 
კომისიაში 
შექმნილი 
მოწყვლადი 
კატეგორიის 
ამომრჩეველთ
ა 
ხელშეწყობის 
სამუშაო 
ჯგუფი

საქართველოს 
მოქალაქეებისათვის, მ.შ. 
ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთათვის 
საარჩევნო დოკუმენტაციის 
მიწოდება; ადგილობრივ 
არჩევნებში მოსახლეობის 
მეტად აქტიურად 
ჩართულობა; სხვადასხვა 
სახის გაუგებრობებისა და 
ინტერპრეტაციების 
თავიდან აცილება

ნათარგმნი საარჩევნო 
დოკუმენტაციის 
სახეობები, 
რაოდენობა, მათი 
გავრცელების 
პროცედურები, 
მიღწევადობა 
საბოლოო 
"მომხმარებელთან"-
ამომრჩეველთან 
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.1. ეთნიკური 
უმცირესობები
ს თანასწორი 
საარჩევნო 
უფლების 
უზრუნველყოფ
ა

ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენლებით 
კომპაქტურად დასახლებულ 
რეგიონებში სარეკლამო 
რგოლების თარგმნა და 
განთავსება რეგიონალურ 
ტელევიზიებსა და რადიო 
ეთერში

ქ. 
თბილისი, 
საქართველ

ოს 
რეგიონები

01.04.2010 30.05.2010 2 თვე ცენტრალური 
საარჩევნო კომისია

ცენტრალურ 
საარჩევნო 
კომისიაში 
შექმნილი 
მოწყვლადი 
კატეგორიის 
ამომრჩეველთ
ა 
ხელშეწყობის 
სამუშაო 
ჯგუფი

საქართველოს 
მოქალაქეებისათვის, მ.შ. 
ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთათვის 
საარჩევნო წესებისა და 
პროცედურების შესახებ 
დეტალური, ადვილად 
აღსაქმელი და თვალსაჩინო 
ინფორმაციის მიწოდება; 
ადგილობრივ არჩევნებში 
მოსახლეობის მეტად 
აქტიურად ჩართულობა; 
სხვადასხვა სახის 
გაუგებრობებისა და 
ინტერპრეტაციების 
თავიდან აცილება

ეთერით გადაცემული 
და/ან გაშვებული 
რგოლების / 
გადაცემების 
რაოდენობა;  
ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიული 
ერთეულების 
სიმრავლე, სადაც 
გადაიცა ეთერით 
სპეციალური 
რგოლები/გადაცემები 

75

4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.1. ეთნიკური 
უმცირესობები
ს თანასწორი 
საარჩევნო 
უფლების 
უზრუნველყოფ
ა

რეგიონალური ვიზიტები 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობებით დასახლებულ 
რეგიონებში და პერმანენტული 
შეხვედრები მათი 
ორგანიზაციების/ ჯგუფების 
წარმომადგენლებთან, მათ 
აქტივისტებთან და 
მოსახლეობასთან

საქართველ
ოს 

რეგიონები

01.04.2010 30.05.2010 2 თვე ცენტრალური 
საარჩევნო კომისია

საქართველოს 
მოქალაქეებისათვის, მ.შ. 
ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთათვის 
საარჩევნო წესებისა და 
პროცედურების შესახებ 
დეტალური ინფორმაციის 
მიწოდება; ადგილობრივ 
არჩევნებში მოსახლეობის 
მეტად აქტიურად 
ჩართულობა; სხვადასხვა 
სახის გაუგებრობებისა და 
ინტერპრეტაციების 
თავიდან აცილება

ვიზიტების/შეხვედრე
ბის რაოდენობა; 
ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიული 
ერთეულების 
სიმრავლე, სადაც 
ჩატარდა გასვლითი 
ვიზიტები    

76

4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.1 ეთნიკური 
უმცირესობები
ს თანასწორი 
საარჩევნო 
უფლების 
უზრუნველყოფ
ა

ეროვნული უმცირესობების 
ენებზე ნათარგმნი საარჩევნო 
ბიულეტინების და შესაბამისი 
მეთოდური მასალების 
საფუძვლიანი შესწავლა, 
გასვლითი სემინარების 
ორგანიზება-ჩატარება

მარნეულის 
მუნიციპალ

იტეტი

01.03.2010 20.05.2010 2 თვე და 
20 დღე

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
საოქო საარჩევნო 
კომისია

ალექსანდ
რე 
მეტრეველ
ი; კობა 
ასანიძე; 
ელგუჯა 
ჩხიტუნიძე

ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთა ქვეყნის 
პოლიტიკურ-
საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში ჩართულობა

ნათარგმნი საარჩევნო 
ბიულეტინების და 
შესაბამისი 
მეთოდური 
მასალების 
რაოდენობა; 
ჩატარებული 
სემინარების 
რაოდენობა 
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელ 
სტუდენტებთან შეხვედრის 
ორგანიზება და მათთან 
თემატური სამეცნიერო-
კვლევითი საქმიანობის 
დაგეგმვა 

ქ. თბილისი 25.03.2010 25.03.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო

ზაირა 
მუსაევა; 
დეა 
ელიბეგოვა

კავკასიის 
ჰუმანიტარული 
უნივერსიტეტი

შემწყნარებლობისა და 
სამოქალაქო ინტეგრაციის 
ეროვნული კონცეფციის და 
სამოქმედო გეგმის შესახებ 
ინფორმირებულობის 
ამაღლება

დამსწრე 
სტუდენტების 
რაოდენობა

სტუდენტების მოტივაციის დაბალი 
დონე
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

2009 წლის სამოქმედო გეგმის 
შესრულების თაობაზე 
სხვადასხვა რეგიონების 
მოსახლეობის სისტემატური 
ინფორმირებულობა

საქართველ
ოს 

რეგიონები

18.01.2010 18.11.2010 10 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო
; სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

ელენე 
თევდორაძ
ე; მაკა 
ხვიჩია; 
დეა 
ელიბეგოვა
; ზაირა 
მუსაევა; 
მექა 
ხანგოშვი
ლი; 
სალომე 
სულაბერი
ძე; არმენ 
ამირხანიან
ი; სალავან 
მირზოევი

სამხარეო 
ადმინისტრაციე
ბი; 
მუნიციპალიტე
ტების 
ადგილობრივი 
თვითმმართველ
ობა

2009 წლის სამოქმედო 
გეგმის შესრულების შესახებ
რეგიონების მოსახლეობის 
ინფორმირებულობა

 
საინფორმაციო 
შეხვედრების 
რაოდენობა; 
შეხვედრების 
ჩატარების  არეალი 
(დასახლებული 
პუნქტების 
რაოდენობა)

ტრანსპორტთან დაკავშირებული 
შეფერხებები; მოსახლეობის 
დაბალი მოტივაციის დონე
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

კონცეფციის და 2010 წლის 
სამოქმედო გეგმის თაობაზე 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 
ორგანოებთან, 
მუნიციპალიტეტების 
ხელმძღვანელობასთან, 
რწმუნებულებთან,  მედიასთან, 
სათემო და სხვა არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან სისტემატური
შეხვედრების ორგანიზება და 
კონსულტაციების წარმართვა

 

საქართველ
ოს 

რეგიონები

15.06.2010 15.11.2010 5 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო
; სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

ელენე 
თევდორაძ
ე; მაკა 
ხვიჩია; 
დეა 
ელიბეგოვა
; ზაირა 
მუსაევა; 
მექა 
ხანგოშვი
ლი; 
სალომე 
სულაბერი
ძე; არმენ 
ამირხანიან
ი; სალავან 
მირზოევი

სამხარეო 
ადმინისტრაციე
ბი; 
მუნიციპალიტე
ტების 
ადგილობრივი 
თვითმმართველ
ობა 

სამოქალაქო ინტეგრაციის 
კონცეფციის და 2010 წლის 
სამოქმედო გეგმის შესახებ 
ინფორმირებულობა; 
ურთიერთთანამშრომლობი
ს ხელშეწყობა 
ადგილობრივი სამთავრობო
და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან

 

შეხვედრების 
რაოდენობა; 
გათველისწინებული 
კონსულტაციების; 
შეხვედრების არეალი

ორგანიზაციების 
წარმომადგენელთა მოტივაციის 
დაბალი დონე შეხვედრებისადმი
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

2009 წელს უკვე 
განხორციელებული და 2010 
წლის სამოქმედო გეგმით 
გათვალისწინებული 
ღონისძიებების/ პროგრამების 
შესრულებასთან დაკავშირებით 
სისტემატური ინფორმაციის 
მიღება და პერმანენტული 
მონიტორინგის განხორციელება

საქართველ
ოს 

რეგიონები

15.06.2010 15.11.2010 5 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო
; სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

ელენე 
თევდორაძ
ე; მაკა 
ხვიჩია; 
დეა 
ელიბეგოვა
; ზაირა 
მუსაევა; 
მექა 
ხანგოშვი
ლი; 
სალომე 
სულაბერი
ძე; არმენ 
ამირხანიან
ი; სალავან 
მირზოევი

სამხარეო 
ადმინისტრაციე
ბი; 
მუნიციპალიტე
ტების 
ადგილობრივი 
თვითმმართველ
ობა

2010 წლის სამოქმედო 
გეგმის შესრულების 
ეფექტურობის ზრდა

2010 წლის სამოქმედო
გეგმის შესრულების 
ეფექტურობის 
მაჩვენებელი

 ინფორმაციის უზუსტობა
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

საინფორმაციო შეხვედრების და 
ტრენინგ-სემინარების ციკლის 
ჩატარება სოფლის 
ახალგაზრდებისათვის მათი 
სამოქალაქო და ბიზნეს 
საქტორებში ჩართულობის 
აუცილებლობასთან 
დაკავშირებით

ქვემო-
ქართლის 
მხარე; 
სამცხე-

ჯავახეთის 
მხარე

01.09.2010 31.10.2010 2 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო

ზაირა 
მუსაევა; 
სავალან 
მირზოევი; 
დეა 
ელიბეგოვა
; არმენ 
ამირხანიან
ი

სოფლის 
მეურნეობის 
სამინისტრო; 
განათლებისა 
და მეცნიერების 
სამინისტრო; 
რეგიონული 
განვითარების 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის; 
ეკონომიკური 
განვითარების 
სამინისტრო; 
საზოგადოებრივ
ი მაუწყებელი

სოფლად მაცხოვრებელი 
(მ.შ. უმუშევარი) 
ახალგაზრდებისათვის 
ახალი შესაძლებლობების 
გაჩენა ახალი ბიზნესის 
დაწყებასთან 
დაკავშირებით, აგრეთვე 
საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში მათი 
გააქტიურების 
შესაძლებლობების შესახებ,  
სხვადასხვა სფეროში ახალი 
ინფორმაციის და ცოდნის 
მიღება სოფლად 
მაცხოვრებელი 
მოსახლეობისათვის  

საინფორმაციო 
შეხვედრების და 
ტრენინგ-სემინარების 
რაოდენობა და 
სახეობები; მათში 
მონაწილეების 
რაოდენობა; მათი 
ჩატარების არეალი 
(დასახლებული 
პუნქტების 
რაოდენობა); 
დიდაქტიკური 
მასალების სახეობები 
და რაოდენობა; 
საინფორმაციო 
შეხვედრების და 
ტრენინგ-სემინარების 
დასრულების შემდეგ 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; ახლად 
დარეგისტრირებული
/ დაარსებული 
ადგილობრივი 
სათემო 
ორგანიზაციების 
რაოდენობა

პარტნიორი სახელმწიფო 
დაწესებულებების პასიურობა 
ღონისძიებების ორგანიზებისას/ 
ჩატარებისას; სოფლად 
მაცხოვრებელი 
მოსახლეობის/ახალგაზრდების 
ნაკლებად აქტიურობა და 
ჩართულობა დიდაქტიკურ 
პროცესში 

82

4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

ტრენინგ-სემინარების ჩატარება 
შემწყნარებლობისა და 
სამოქალაქო ინტეგრაციის 
ეროვნული კონცეფციის და 
სამოქმედო გეგმის 
ინფორმირებულობის 
ამაღლების მიზნით

ქვემო-
ქართლის 
მხარე; 
სამცხე-

ჯავახეთის 
მხარე

22.03.2010 23.04.2010 1 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო

ზაირა 
მუსოევა; 
სავალან 
მირზოევი; 
დეა 
ელიბეგოვა
; არმენ 
ამირხანიან
ი

USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა"; 
უმცირესობის 
საკითხთა 
ევროპული 
ცენტრი (ECMI)

 

შემწყნარებლობისა და 
სამოქალაქო ინტეგრაციის 
ეროვნული კონცეფციის და 
სამოქმედო გეგმის შესახებ 
ინფორმირებულობის 
ამაღლება

დამსწრეების 
რაოდენობა; 
ჩატარებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

ტრენინგ-სემინარების ციკლის 
ჩატარება თემაზე 
”აღმასრულებელ 
ხელისუფლებასა და 
არასამთავრობო სექტორს შორის 
ურთიერთთანამშროლობის 
ხელშეწყობა”

ქ. თბილისი 01.05.2010 30.06.2010 2 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო
; სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

მაია 
ხვიჩია

USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა"; 
უმცირესობის 
საკითხთა 
ევროპული 
ცენტრი (ECMI)

 

აღმასრულებელ 
ხელისუფლებასა და 
არასამთავრობო სექტორს 
შორის 
ურთიერთთანამშროლობის 
ეფექტურობის ზრდა; 
რეგიონებში 
არასამთავრობო სექტორის 
გააქტიურება

ურთიერთთანამშრომ
ლობის მაჩვენებლები 
(შეხვედრები, 
პროექტები, 
ღონისძიებები) 

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მონაწილეთა მოტივაციის დაბალი 
დონე
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

შეხვედრის ორგანიზება ჩეჩენ, 
ხუნძ (ავრულ), უდ და ქისტ 
სტუდენტებთან 

ქ. თბილისი 22.04.2010 22.04.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო

მექა 
ხანგოშვი
ლი

USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა" 

 

ჩეჩენ, ხუნძ (ავრულ), უდ 
და ქისტ სტუდენტების 
ქართულ საზოგადოებაში 
ინტეგრაციის ხელშეწყობა

სტუდენტების 
რაოდენობა; 
შეხვედრის 
ხანგრძლივობა

სტუდენტების მოტივაციის დაბალი 
დონე
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4. 2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

თანამშრომლობის 
მემორანდუმის გაფორმება 
სახალხო დამცველთან არსებულ 
ეთნიკურ უმცირესობათა 
საბჭოსა და სამინისტროს შორის

ქ. თბილისი 30.04.2010 30.04.2010 1 დღე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და
სპორტის 
სამინისტრო; 
სახალხო 
დამცველის აპარატი

 

მინისტრის 
აპარატი

ირაკლი 
თაბორიძე

საქართველოს კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და 
სპორტის სამინისტროს, 
სახალხო დამცველის 
აპარატსა და მასთან 
არსებულ საბჭოს 
შემადგენლობაში შემავალი 
სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციებს შორის 
თანამშრომლობის ხარისხის
გაუმჯობესება, 
ურთიერთინფორმირებულ
ობის და კოორდინაციის 
დონის ამაღლება

 

დამსწრე 
საზპგადოება და 
საპატიო სტუმრების 
რაოდენობა

პოლიტიკური ნების არ არსებობა; 
მემორანდუმის შინაარსის/ტექსტის 
შეუთანხმებლობა 
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

საკრებულოებსა და კახეთის 
მხარის მუნიციპალიტეტების 
გამგეობების სხდომებზე 
უმცირესობათა თავისუფალი 
დასწრების უზრუნველყოფა

კახეთის 
მხარის 

საკრებულ
ოების 

აპარატები

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე კახეთის მხარის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები, 
საზოგადოებრივი 
საბჭო

მუნიციპალი
ტეტების 
საკრებულოებ
ი, 
მუნიციპალი
ტეტების 
კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალი
ტეტების 
გამგეობები

საკრებულ
ოს 
აპარატის 
უფროსები, 
კახეთის 
მხარის 
მუნიციპა
ლიტეტები
ს 
გამგეობებ
ის 
აპარატის 
უფროსები

გამჭვირვალობის, 
საჯაროობის და 
სამოქალაქო საზოგადოების 
მონაწილეობის 
უზრუნველყოფა

დამსწრეების 
რაოდენობა; 
დასწრების სიხშირე

მოტივაციის დაბალი დონე
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

იძულებით გადაადგილებული 
პირების, ეკომიგრანტებისა და 
ეროვნული უმცირესობების 
პრობლემების შესწავლა და 
გადაწყვეტილებების/ 
რეკომენდაციების მიღების 
პროცესში უმცირესობების 
ჩართულობა ახმეტის, თელავის, 
ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტებში

ახმეტის, 
თელავის 

და 
ლაგოდეხი

ს 
მუნიციპალ
იტეტები

01.02.2010 31.03.2010 2 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო

კულტურის 
და 
ახალგაზრდო
ბის საქმეთა 
სამსახურები, 
კულტურის 
ცენტერბი

მ.დაღუნდ
არიძე; 
ვ.ფეიქრიშვ
ილი; 
აკ.მჭედლი
შვილი; 
ი.იაგუბოვ
ი; ა.ალიევა

სახალხო 
დამცველის 
კახეთის 
სამხარეო 
ოფისი, 
ახალგაზრდა 
იურისტთა 
ასოციაცია

პრობლემების გამოკვეთა და
მათი დაძლევის გზების 
დასახვა, სოციალური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება; აღნიშნული 
პრობლემის გადაწყვეტაში 
ინფორმაციის მოპოვება 

 გამოკითხულთა 
რაოდენობა; 
შესწავლილი 
დასახლებული 
პუნქტების 
რაოდენობა

მოტივაციის დაბალი დონე; 
დაფინანსების შეწყვეტა
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

კახეთის მხარეში მცხოვრები 
მცირე ეთნიკური ჯგუფების 
(უდები, ლეკები, ბოშები, 
ასირიელები, ქურთები) 
პრობლემების შესწავლა  და 
გადაწყვეტილებების/ 
რეკომენდაციების მიღების 
პროცესში უმცირესობების 
ჩართულობა 

კახეთის 
მხარე

01.06.2010 31.07.2010 2 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო

ყვარლის, 
თელავის, 
გურჯაანის, 
საგარეჯოს 
მუნიციპალი
ტეტები

მ.ნეშუმაშვ
ილი; 
ა.ალიევა; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი; 
ნ.მეხუზლა

ეროვნულ 
უმცირესობათა 
ევროპული 
ცენტრის 
კავკასიის 
ოფისი

პრობლემების გამოკვეთა და
რეკომენდაციების 
მიწოდება ადგილობრივი 
ხელისუფლებისათვის; 
სამიზნე ჯგუფის 
პრობლემების 
იდენტიფიკაცია

 გამოკითხულთა 
რაოდენობა; 
რეკომენდაციების 
რაოდენობა

მასალების მოპოვების საჯაროობის 
უზრუნველყოფა; მოტივაციის 
დაბალი დონე; დაფინანსების 
შეწყვეტა
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

არაქართველი მოსახლეობის 
განსახლებისა და 
პასპორტიზაციის პრობლემების 
გამოვლენა  და 
გადაწყვეტილებების/ 
რეკომენდაციების მიღების 
პროცესში უმცირესობების 
ჩართულობა ყვარლის 
მუნიციპალიტეტში

ქ. ყვარელი 11.03.2010 15.03.2010 5 დღე საზოგადოებრივი 
საბჭო, კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

ყვარლის 
მუნიციპალი
ტეტის 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

გ.ცინცაძე; 
მ.ნეშუმაშვ
ილი; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი

იუსტიციის 
სამინისტროს 
ყვარლის 
რაიონული 
საპასპორო 
სამსახური, 
სოფლის 
რწმუნებულთა 
აპარატები

მოქალაქეთა განსახლების 
და პასპორტიზაციის, 
ჩაწერის საკითხის 
მოწესრიგება

დაფიქსირებული 
ხარვეზების 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა
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4.პოლიტ
იკური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 
ეთნიკური უმცირესობების 
პრობლემატიკაზე მომუშავე  
არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან 
თანამშრომლობა

სამცხე-
ჯავახეთის 

მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

ადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობისა და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური;      
გამგეობების 
კულტურისა 
და სპორტის 
სამსახურები

მ.დევნოსაძ
ე;                  
ვ.გელაშვი
ლი; 
ს.სტელმაშ
ოვი; 
ი.ზარიძე

Wv, IIZ/DVV, 
GTZ„ 
„დემოკრატ 
მესხთა 
კავშირი“,ა/ო 
„ტოლერანტი“, 
„ბერძენთა 
კავშირი“,„პოლო
ნელთა 
კავშირი“, 
„დუხობორთა 
კავშირი “

უზრუნველყოფილი იქნება 
ეთნიკური უმცირესობების 
სამოქალაქო განვითარების 
დონის ამაღლება და მათი 
ჩართულობა 
გადაწტვეტილების მიღების 
პროცესში

არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
რაოდენობა; 
შეხვედრების 
რაოდენობა; 
ერთობლივი 
პროექტების 
რაოდენობა

კოორდინაციის ნაკლებობა; 
მოტივაციის დაბალი დონე
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4.პოლიტ
იკური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების 
პროცესში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
გაუმჯობესება

ზ.ჟვანიას სახელობის  საჯარო 
მოხელეთა ადმინისტრირების 
სკოლაში ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა შერჩევისა და
გაგზავნის ორგანიზება

 

სამცხე-
ჯავახეთის 

მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

ადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობისა და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური;      
გამგეობების 
კულტურისა 
და სპორტის 
სამსახურები

მ.დევნოსაძ
ე; 
ვ.გელაშვი
ლი; 
ს.სტელმაშ
ოვი; 
ი.ზარიძე

განათლების 
სამინისტრო

ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელთა რიცხვის
ზრდა საჯარო სამსახურში  

 
მსურველთა 
რაოდენობა ასევე 
მათი წარმოშობის 
არეალი

სათანადო  განმარტებების  
ნაკლებობა,  მსურველთა სიმცირე
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.3 ეროვნული 
უმცირესობათა 
დაცვის  ჩარჩო 
კონვენციის 
პოპულარიზაც
ია

ეროვნული უმცირესობათა 
დაცვის შესახებ ევროპული 
ჩარჩო კონვენციის გავრცელება 
საქართველოს იმ რეგიონებში 
სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ 
ეროვნულ/ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენლები

ქვემო 
ქართლი, 
კახეთი, 
სამცხე-

ჯავახეთი, 
შიდა 

ქართლი 

01.06.2010 30.07.2010 2 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო
; სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

მაია 
ხვიჩია

USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა"; 
უმცირესობის 
საკითხთა 
ევროპული 
ცენტრი (ECMI); 
ევროპის საბჭოს 
საქართველოს 
წარმომადგენლ
ობა და 
საინფორმაციო 
ცენტრი

 

ეროვნული უმცირესობათა 
დაცვის შესახებ ევროპული 
ჩარჩო კონვენციის შესახებ 
ინფორმირებულობის 
ზრდა; ეროვნულ/ეთნიკური
უმცირესობების (თავიანთი) 
უფლებების შესწალვა 

 

გავრცელებული 
ბეჭდვითი მასალა; 
გავრცელების არეალი 
(დასახლებული 
პუნქტების 
რაოდენობა); 

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მოსახლეობის მოტივაციის დაბალი 
დონე
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4. 
პოლიტი
კური 
ინტეგრა
ცია და 
სამოქალ
აქო 
მონაწილ
ეობა

4.3 ეროვნული 
უმცირესობათა 
დაცვის  ჩარჩო 
კონვენციის 
პოპულარიზაც
ია

ეროვნული უმცირესობათა 
დაცვის შესახებ ევროპული 
ჩარჩო-კონვენციის დაბეჭვდა, 
გამრავლება, დაგზავნა 
კომენტარების მომზადება

კახეთის 
მხარე

01.03.2010 31.04.2010 2 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო

კახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაც
იის 
ადგილობრივ 
თვითმმართვ
ელობის და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
ურთიერთობ
ის სამსახური 

დ.თათოშვ
ილი; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი; 
მ.კეკელია

თელავის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა

ჩარჩო კონვენციის 
ტექსტისა და სხვა 
აუცილებელი 
დოკუმენტაციის 
ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა

გავრცელებული 
ბეჭდვითი მასალა; 
გავრცელების არეალი 
(დასახლებული 
პუნქტების 
რაოდენობა); 

დაფინანსების შეწყვეტა
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სომხეთის საზღვრამდე 
ახალციხე-ნინოწმინდის 
საავტომობილო გზის  
მონაკვეთების რეაბილიტაცია   
(მიმდინარე პროექტები) 

  სამცხე-
ჯავახეთის 

მხარე   

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულებ
ა 
საქართველოს
საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენტ
ი

 

 რამაზ 
ნიკოლაიშვ
ილი 
(დეპარტამ
ენტის 
თავჯდომა
რე)

საერთაშორისო და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა და 
ფერმერული მეურნეობების 
განვითარების ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის დონის 
შემცირება; ტურიზმისა და 
მასთან დაკავშირებული 
სხვა ეკონომიკური 
საქმიანობის განვითარების 
ხელშეწყობა; რეგიონის 
ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო გზის 
3 კმ-იანი მონაკვეთი 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 

 

ბუნებრივი პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; სხვა ფორს 
მაჟორული სიტუაციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის 
(ადიგენი) საავტომობილო გზის 
140-144 რეაბილიტაცია 
(მიმდინარე პროექტი)

აჭარის 
ავტონომიუ

რი 
რესპუბლიკ
ა; სამცხე-
ჯავახეთის 

მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

 სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულებ
ა 
საქართველოს
საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენტ
ი

 

 რამაზ 
ნიკოლაიშვ
ილი 
(დეპარტამ
ენტის 
თავჯდომა
რე)

საერთაშორისო და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა და 
ფერმერული მეურნეობების 
განვითარების ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის დონის 
შემცირება; ტურიზმისა და 
მასთან დაკავშირებული 
სხვა ეკონომიკური 
საქმიანობის განვითარების 
ხელშეწყობა; რეგიონის 
ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო გზის 
0.5 კმ  რეაბილიტაცია
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 

; 

 

ბუნებრივი პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; სხვა ფორს 
მაჟორული სიტუაციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ბაკურიანის წრიული გზის 
რეაბილიტაცია 

  სამცხე-
ჯავახეთის 

მხარე   

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე 
(მიმდინა

რე 
პროექტი)

საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულებ
ა 
საქართველოს
საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენტ
ი

 

 რამაზ 
ნიკოლაიშვ
ილი 
(დეპარტამ
ენტის 
თავჯდომა
რე)

საერთაშორისო და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა და 
ფერმერული მეურნეობების 
განვითარების ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის დონის 
შემცირება; ტურიზმისა და 
მასთან დაკავშირებული 
სხვა ეკონომიკური 
საქმიანობის განვითარების 
ხელშეწყობა; რეგიონის 
ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო გზის 
3 კმ-იანი მონაკვეთი 
რეაბილიტაცია;ადგი
ლობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 

 

ბუნებრივი პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; სხვა ფორს 
მაჟორული სიტუაციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

მინაძე - ურაველის სავალი გზის 
რეაბილიტაცია (მიმდინარე 
პროექტი)

  სამცხე-
ჯავახეთის 

მხარე   

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულებ
ა 
საქართველოს
საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენტ
ი

 

 რამაზ 
ნიკოლაიშვ
ილი 
(დეპარტამ
ენტის 
თავჯდომა
რე)

ბიზნესის განვითარების, 
ინვესტიციებისათვის კარგი 
პირობების შექმნისა და 
უმუშევრობის დონის 
შემცირების ხელშეწყობა; 
ტურიზმისა და მასთან 
დაკავშირებული სხვა 
ეკონომიკური საქმიანობის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
რეგიონის ეკონომიკური 
ინტეგრაციის ხელშეწყობა

საავტომობილო გზის 
9 კმ-იანი მონაკვეთი 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა 

 

ბუნებრივი პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; სხვა ფორს 
მაჟორული სიტუაციები



98

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ახალციხე-ნინოწმინდა-
სომხეთის საზღვარი 
საავტომობილო გზის 1-ელ კმ-
ზე მდინარე ფოცხვერაზე 
არსებული სახიდე 
გადასასვლელის რეაბილიტაცია

  სამცხე-
ჯავახეთის 

მხარე   

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულებ
ა 
საქართველოს
საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენტ
ი

 

 რამაზ 
ნიკოლაიშვ
ილი 
(დეპარტამ
ენტის 
თავჯდომა
რე)

საერთაშორისო და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა და 
ფერმერული მეურნეობების 
განვითარების ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის დონის 
შემცირება; ტურიზმისა და 
მასთან დაკავშირებული 
სხვა ეკონომიკური 
საქმიანობის განვითარების 
ხელშეწყობა; რეგიონის 
ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

ახალციხე-
ნინოწმინდა-
სომხეთის საზღვრის 
საავტომობილო გზის 
1-ელ კმ-ზე მდინარე 
ფოცხვერაზე 
არსებული სახიდე 
გადასასვლელი 
რეაბილიტირებულია 
და გაშვეუბულია 
ექსპლუატაციაში; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა

 

ბუნებრივი პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; სხვა ფორს 
მაჟორული სიტუაციები; ტენდერში 
გამარჯვებული პრეტენდენტის 
გამოვლენის გაჭიანურება
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

თბილისის-კოჯორი-წალკა-
ნინოწმინდის საავტომობილო 
გზის კმ 50-60  რეაბილიტაცია 
(ახლით 44-53) (მიმდინარე 
პროექტი)

ქვემო-
ქართლის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულებ
ა 
საქართველოს
საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენტ
ი

 

რამაზ 
ნიკოლაიშვ
ილი 
(დეპარტამ
ენტის 
თავჯდომა
რე)

საერთაშორისო და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა და 
ფერმერული მეურნეობების 
განვითარების ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის დონის 
შემცირება; ტურიზმისა და 
მასთან დაკავშირებული 
სხვა ეკონომიკური 
საქმიანობის განვითარების 
ხელშეწყობა; რეგიონის 
ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

 საავტომობილო 4.00 
კმ გზის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა

 

ბუნებრივი პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; სხვა ფორს 
მაჟორული სიტუაციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

შულავერი-წითელი ხიდის 
საავტომობილო გზის კმ 12 კმ 24 
(0.5) რეაბილიტაცია (მიმდინარე 
პროექტი)

ქვემო-
ქართლის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულებ
ა 
საქართველოს
საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენტ
ი

 

 რამაზ 
ნიკოლაიშვ
ილი 
(დეპარტამ
ენტის 
თავჯდომა
რე)

საერთაშორისო და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა და 
ფერმერული მეურნეობების 
განვითარების ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის დონის 
შემცირება; ტურიზმისა და 
მასთან დაკავშირებული 
სხვა ეკონომიკური 
საქმიანობის განვითარების 
ხელშეწყობა; რეგიონის 
ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

საავტომობილო 12.5 
კმ გზის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა        

 

ბუნებრივი პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; სხვა ფორს 
მაჟორული სიტუაციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ქვეში-ძეძვნარიანი-ტანძიას 
საავტომობილო გზის 
რეაბილიტაცია (მიმდინარე 
პროექტი)

ქვემო-
ქართლის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულებ
ა 
საქართველოს
საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენტ
ი

 

 რამაზ 
ნიკოლაიშვ
ილი 
(დეპარტამ
ენტის 
თავჯდომა
რე)

ბიზნესის განვითარების, 
ინვესტიციებისათვის კარგი 
პირობების შექმნისა და 
უმუშევრობის დონის 
შემცირების ხელშეწყობა; 
ტურიზმისა და მასთან 
დაკავშირებული სხვა 
ეკონომიკური საქმიანობის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
რეგიონის ეკონომიკური 
ინტეგრაციის ხელშეწყობა

 საავტომობილო 2.3 
კმ გზის 
რეაბილიტაცია;ადგი
ლობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა            

 

ბუნებრივი პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; სხვა ფორს 
მაჟორული სიტუაციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

კოდა-თეთრიწყაროს 
საავტომობილო გზის კმ 12-კმ 16 
რეაბილიტაცია  (მიმდინარე 
პროექტი)

ქვემო-
ქართლის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულებ
ა 
საქართველოს
საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენტ
ი

 

 რამაზ 
ნიკოლაიშვ
ილი 
(დეპარტამ
ენტის 
თავჯდომა
რე)

ბიზნესის განვითარების, 
ინვესტიციებისათვის კარგი 
პირობების შექმნისა და 
უმუშევრობის დონის 
შემცირების ხელშეწყობა; 
ტურიზმისა და მასთან 
დაკავშირებული სხვა 
ეკონომიკური საქმიანობის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
რეგიონის ეკონომიკური 
ინტეგრაციის ხელშეწყობა; 

კოდა-თეთრიწყაროს 
საავტომობილო გზის 
კმ 12- კმ 16 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა            

 

ბუნებრივი პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; სხვა ფორს 
მაჟორული სიტუაციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

 თბილისის შემოსასვლელი 
საავტომობილო გზის კმ 15-21  
მონაკვეთის მშენებლობა 
რეკონსტრუქცია (მიმდინარე 
პროექტი)

ქვემო-
ქართლის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულებ
ა 
საქართველოს
საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენტ
ი

 

 რამაზ 
ნიკოლაიშვ
ილი 
(დეპარტამ
ენტის 
თავჯდომა
რე)

საერთაშორისო და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა და 
ფერმერული მეურნეობების 
განვითარების ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის დონის 
შემცირება; ტურიზმისა და 
მასთან დაკავშირებული 
სხვა ეკონომიკური 
საქმიანობის განვითარების 
ხელშეწყობა; რეგიონის 
ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

თბილისის 
შემოსასვლელი 
საავტომობილო გზის 
კმ 15-კმ 21  
მონაკვეთის 
მშენებლობა 
რეკონსტრუქცია 
დასრულებულია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა            

 

ბუნებრივი პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; სხვა ფორს 
მაჟორული სიტუაციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ბოლნისი სიონის მონასტერი-
წუღრუღასენის საავტომობილო 
გზის მე-11 კმ-ზე მდინარე 
ფოლადაურზე არსებული 
სახიდე გადასასვლელის 
რეაბილიტაცია (მიმდინარე 
პროექტი)

ქვემო-
ქართლის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულებ
ა 
საქართველოს
საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენტ
ი

 

 რამაზ 
ნიკოლაიშვ
ილი 
(დეპარტამ
ენტის 
თავჯდომა
რე)

საერთაშორისო და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა და 
ფერმერული მეურნეობების 
განვითარების ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის დონის 
შემცირება; ტურიზმისა და 
მასთან დაკავშირებული 
სხვა ეკონომიკური 
საქმიანობის განვითარების 
ხელშეწყობა; რეგიონის 
ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

ბოლნისი სიონის 
მონასტერი-
წუღრუღასენის 
საავტომობილო გზის 
მე-11 კმ-ზე მდინარე 
ფოლადაურზე 
არსებული სახიდე 
გადასასვლელი 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა            

 

ტენდერში გამარჯვებული 
პრეტენდენტის გამოვლენის 
გაჭიანურება; ბუნებრივი პირობები, 
ფინანსური კრიზისი და სხვა ფორს 
მაჟორული სიტუაციები 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

დიდი დმანისის-დმანისი-
გომარეთი-ბედიანის 
საავტომობილო გზის კმ 1- კმ 12 
რეაბილიტაცია

ქვემო-
ქართლის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

სახელმწიფო 
საქვეუწყებო 
დაწესებულებ
ა 
საქართველოს
საავტომობი
ლო გზების 
დეპარტამენტ
ი

 

 რამაზ 
ნიკოლაიშვ
ილი 
(დეპარტამ
ენტის 
თავჯდომა
რე)

მსოფლიო 
ბანკის 
საქართველოს 
წარმომადგენლ
ობა  (მსოფლიო 
ბანკთან 
მიმდინარეობს 
დაფინანსების 
საკითხის 
შეთანხმება)

საერთაშორისო და შიდა 
ვაჭრობის ზრდის 
ხელშეწყობა; ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
აგრობიზნესისა და 
ფერმერული მეურნეობების 
განვითარების ხელშეწყობა;  
ინვესტიციებისათვის კარგი 
პირობების შექმნა; 
უმუშევრობის დონის 
შემცირება; ტურიზმისა და 
მასთან დაკავშირებული 
სხვა ეკონომიკური 
საქმიანობის განვითარების 
ხელშეწყობა; რეგიონის 
ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

დიდი დმანისის-
დმანისი-გომარეთი-
ბედიანის 
საავტომობილო გზის 
კმ 1- კმ 12 
მონაკვეთის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; მხარის 
საგადასახადო 
შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის 
რეალიზაციის 
მოცულობა            

 

მსოფლიო ბანკთან მოლაპარაკების 
წარუმატებლად დასრულება; 
ტენდერში გამარჯვებული 
პრეტენდენტის გამოვლენის 
გაჭიანურება; ბუნებრივი პირობები; 
ფინანსური კრიზისი და სხვა ფორს 
მაჟორული სიტუაციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

მუღანლოსა და სართიჭალის 
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

ქვემო-
ქართლის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010 
(პროექტის 
დასრულები

ს ბოლო 
ვადაა 2012 

წელი)

12 თვე  საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

საჯარო 
სამართლის 
იურიდიული 
პირი "წყლით 
უზრუნველყო
ფის 
რეგიონული 
განვითარების
სააგენტო"

 

ირაკლი 
კვაშილავა 
(სსიპ 
"წყლით 
უზრუნვე
ლყოფის 
რეგიონულ
ი 
განვითარე
ბის 
სააგენტოს" 
თავმჯდომ
არე)

ევროპის 
საინვესტიციო 
ბანკი

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის (მ.შ. 
აგრობიზნესის) და 
ფერმერული მეურნეობების 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების და 
სამელიორაციო სისტემების 
მოვლა-შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

21 კმ ახალი 
მილსადენის 
მშენებლობა; 
მუღანლოსა და 
სართიჭალის შიდა 
ქსელების 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის ზრდის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

ტენდერში გამარჯვებული 
პრეტენდენტის გამოვლენის 
გაჭიანურება; ევროპის 
საინვესტიციო ბანკთან 
ხელშეკრულების შეწყვეტა ან 
პირობების შეცვლა; ბუნებრივი 
პირობები; ფინანსური კრიზისი და 
სხვა ფორს მაჟორული სიტუაციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ქოლაგარი-მარნეულის 
წყალსადენის მაგისტრალური 
ხაზის რეაბილიტაცია

ქვემო-
ქართლის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010  
(პროექტის 
დასრულები

ს ბოლო 
ვადაა 2012 

წელი)

12 თვე საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

საჯარო 
სამართლის 
იურიდიული 
პირი "წყლით 
უზრუნველყო
ფის 
რეგიონული 
განვითარების
სააგენტო"

 

ირაკლი 
კვაშილავა 
(სსიპ 
"წყლით 
უზრუნვე
ლყოფის 
რეგიონულ
ი 
განვითარე
ბის 
სააგენტოს" 
თავმჯდომ
არე)

ევროპის 
საინვესტიციო 
ბანკი

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის (მ.შ. 
აგრობიზნესის) და 
ფერმერული მეურნეობების 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების და 
სამელიორაციო სისტემების 
მოვლა-შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

8.1 კმ წყალსადენის 
მაგისტრალური 
ხაზის რეაბილიტაცია
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
აგრარული 
პროდუქციის ზრდის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

; 

 

ტენდერში გამარჯვებული 
პრეტენდენტის გამოვლენის 
გაჭიანურება; ევროპის 
საინვესტიციო ბანკთან 
ხელშეკრულების შეწყვეტა ან 
პირობების შეცვლა; ბუნებრივი 
პირობები; ფინანსური კრიზისი და 
სხვა ფორს მაჟორული სიტუაციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ქ.მარნეულის რუსთაველის 
ქუჩის წყალსადენი ქსელის 
რეაბილიტაცია

ქვემო-
ქართლის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010  
(პროექტის 
დასრულები

ს ბოლო 
ვადაა 2012 

წელი)

12 თვე  საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

საჯარო 
სამართლის 
იურიდიული 
პირი "წყლით 
უზრუნველყო
ფის 
რეგიონული 
განვითარების
სააგენტო"

 

ირაკლი 
კვაშილავა 
(სსიპ 
"წყლით 
უზრუნვე
ლყოფის 
რეგიონულ
ი 
განვითარე
ბის 
სააგენტოს" 
თავმჯდომ
არე)

ევროპის 
საინვესტიციო 
ბანკი

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

3 კმ წყალსადენი 
რეაბილიტაცია;  
მარნეულის 3 
სატუმბე სადგურის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

ტენდერში გამარჯვებული 
პრეტენდენტის გამოვლენის 
გაჭიანურება; ევროპის 
საინვესტიციო ბანკთან 
ხელშეკრულების შეწყვეტა ან 
პირობების შეცვლა; ბუნებრივი 
პირობები; ფინანსური კრიზისი და 
სხვა ფორს მაჟორული სიტუაციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ქ. თეთრიწყაროს წყალსადენის 
შიდა გამანაწილებელი ქსელის 
რეაბილიტაცია

ქვემო-
ქართლის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010 
(პროექტის 
დასრულები

ს ბოლო 
ვადაა 2012 

წელი)

12 თვე  საქართველოს 
რეგიონალური 
განვითარებიას და 
ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

საჯარო 
სამართლის 
იურიდიული 
პირი "წყლით 
უზრუნველყო
ფის 
რეგიონული 
განვითარების
სააგენტო"

 

ირაკლი 
კვაშილავა 
(სსიპ 
"წყლით 
უზრუნვე
ლყოფის 
რეგიონულ
ი 
განვითარე
ბის 
სააგენტოს" 
თავმჯდომ
არე)

ევროპის 
საინვესტიციო 
ბანკი

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

29.8 კმ 
გამანაწილებელი 
ქსელის 
რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 

 

ტენდერში გამარჯვებული 
პრეტენდენტის გამოვლენის 
გაჭიანურება; ევროპის 
საინვესტიციო ბანკთან 
ხელშეკრულების შეწყვეტა ან 
პირობების შეცვლა; ბუნებრივი 
პირობები; ფინანსური კრიზისი და 
სხვა ფორს მაჟორული სიტუაციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სამცხე-ჯავახეთის გზის 
რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი

ფარცხისი-
წალკა

01.01.2010 14.10.2010 9 თვე და 
14 დღე 
(ჯამში - 
30 თვე)

ფონდი 
"ათასწლეულის 
გამოწვევა 
საქართველოს" 

სამცხე-
ჯავახეთის 
გზის 
რეაბილიტაცი
ის პროექტის 
საიმპლემენტა
ციო ჯგუფი

ზურაბ 
კვირიაშვი
ლი, 
პროექტის 
დირექტორ
ი 

მმართველი 
კომპანია (უაით 
იანგ გრინი)

სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონში ჰუმანიტარული 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება; ბიზნესის, 
მ.შ. აგრობიზნესის და 
ტურისტული ბიზნესის 
გააქტიურება; 
პროდუქტების, მ.შ. 
აგრარულ პროდუქციაზე 
ფასების მნიშვნელოვანი 
შემცირება; ადამიანების 
მიმოსვლის მკვეთრი 
გააქტიურება; სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების 
გაუმჯობესება; რეგიონის 
ისტორიული ძეგლების და  
კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის, 
მოვლა-პატრონობის 
გაუმჯობესება; სამცხე-
ჯავახეთის გზის 
რეაბილიტაციის შედეგად 
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების 
საექსპლუატაციო 
ხარჯებიდან მიღებული 
დანაზოგი

მაჩვენებლები
რეაბილიტირებული 
გზის სიგრძე კმ-ბში; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
დასაქმებულთა 
რიცხვი; 
ეკონომიკური 
განვითარების 
(ზრდის) 
მაჩვენებლები; 
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების 
საექსპლუატაციო 
ხარჯები 
ითვალისწინებს 
ცვეთის ხარჯების 
შეჯამებას (მაგ: 
ნაწილებს, 
ამორტიზაციას, 
საწვავის მოხმარებას 
და ა.შ.)   

საწვავისა და სხვა სამშენებლო 
მასალების ფასების მნიშვნელოვანი 
ზრდა; დაფინანსების შეწყვეტა; 
კვალიფიციური მუშა ხელის 
დეფიციტი
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სამცხე-ჯავახეთის გზის 
რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი

სათხე-
ნინოწმინდ
ა სომხეთის 
საზღვარი - 
ახალქალაქ
ი სულდა

01.01.2010 27.11.2010 10 თვე 
და 27 
დღე 

(ჯამში - 
30 თვე)

ფონდი 
"ათასწლეულის 
გამოწვევა 
საქართველოს" 

სამცხე-
ჯავახეთის 
გზის 
რეაბილიტაცი
ის პროექტის 
საიმპლემენტა
ციო ჯგუფი

ზურაბ 
კვირიაშვი
ლი, 
პროექტის 
დირექტორ
ი 

მმართველი 
კომპანია (უაით 
იანგ გრინი)

სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონში ჰუმანიტარული 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება; ბიზნესის, 
მ.შ. აგრობიზნესის და 
ტურისტული ბიზნესის 
გააქტიურება; 
პროდუქტების, მ.შ. 
აგრარულ პროდუქციაზე 
ფასების მნიშვნელოვანი 
შემცირება; ადამიანების 
მიმოსვლის მკვეთრი 
გააქტიურება; სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების 
გაუმჯობესება; რეგიონის 
ისტორიული ძეგლების და  
კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის, 
მოვლა-პატრონობის 
გაუმჯობესება; სამცხე-
ჯავახეთის გზის 
რეაბილიტაციის შედეგად 
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების 
საექსპლუატაციო 
ხარჯებიდან მიღებული 
დანაზოგი

რეაბილიტირებული 
გზის სიგრძე კმ-ბში; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
დასაქმებულთა 
რიცხვი; 
ეკონომიკური 
განვითარების 
(ზრდის) 
მაჩვენებლები; 
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების 
საექსპლუატაციო 
ხარჯები 
ითვალისწინებს 
ცვეთის ხარჯების 
შეჯამებას (მაგ: 
ნაწილებს, 
ამორტიზაციას, 
საწვავის მოხმარებას 
და ა.შ.)   

საწვავისა და სხვა სამშენებლო 
მასალების ფასების მნიშვნელოვანი 
ზრდა; დაფინანსების შეწყვეტა; 
კვალიფიციური მუშა ხელის 
დეფიციტი
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სამცხე-ჯავახეთის გზის 
რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი

ხერთვისი-
ვარძია

01.01.2010 07.11.2010 10 თვე 
და 7 დღე 
(ჯამში - 
18 თვე)

ფონდი 
"ათასწლეულის 
გამოწვევა 
საქართველოს" 

სამცხე-
ჯავახეთის 
გზის 
რეაბილიტაცი
ის პროექტის 
საიმპლემენტა
ციო ჯგუფი

ზურაბ 
კვირიაშვი
ლი, 
პროექტის 
დირექტორ
ი

მმართველი 
კომპანია (უაით 
იანგ გრინი)

სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონში ჰუმანიტარული 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება; ბიზნესის, 
მ.შ. აგრობიზნესის და 
ტურისტული ბიზნესის 
გააქტიურება; 
პროდუქტების, მ.შ. 
აგრარულ პროდუქციაზე 
ფასების მნიშვნელოვანი 
შემცირება; ადამიანების 
მიმოსვლის მკვეთრი 
გააქტიურება; სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების 
გაუმჯობესება; რეგიონის 
ისტორიული ძეგლების და  
კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის, 
მოვლა-პატრონობის 
გაუმჯობესება; სამცხე-
ჯავახეთის გზის 
რეაბილიტაციის შედეგად 
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების 
საექსპლუატაციო 
ხარჯებიდან მიღებული 
დანაზოგი

რეაბილიტირებული 
გზის სიგრძე კმ-ბში; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
დასაქმებულთა 
რიცხვი; 
ეკონომიკური 
განვითარების 
(ზრდის) 
მაჩვენებლები; 
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების 
საექსპლუატაციო 
ხარჯები 
ითვალისწინებს 
ცვეთის ხარჯების 
შეჯამებას (მაგ: 
ნაწილებს, 
ამორტიზაციას, 
საწვავის მოხმარებას 
და ა.შ.)   

საწვავისა და სხვა სამშენებლო 
მასალების ფასების მნიშვნელოვანი 
ზრდა; დაფინანსების შეწყვეტა; 
კვალიფიციური მუშა ხელის 
დეფიციტი
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სამცხე-ჯავახეთის გზის 
რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი

სულდა-
თურქეთის 
საზღვარი

01.01.2010 05.11.2010 10 თვე 
და 5 დღე 
(ჯამში - 
18 თვე)

ფონდი 
"ათასწლეულის 
გამოწვევა 
საქართველოს" 

სამცხე-
ჯავახეთის 
გზის 
რეაბილიტაცი
ის პროექტის 
საიმპლემენტა
ციო ჯგუფი

ზურაბ 
კვირიაშვი
ლი, 
პროექტის 
დირექტორ
ი

მმართველი 
კომპანია (უაით 
იანგ გრინი)

სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონში ჰუმანიტარული 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება; ბიზნესის, 
მ.შ. აგრობიზნესის და 
ტურისტული ბიზნესის 
გააქტიურება; 
პროდუქტების, მ.შ. 
აგრარულ პროდუქციაზე 
ფასების მნიშვნელოვანი 
შემცირება; ადამიანების 
მიმოსვლის მკვეთრი 
გააქტიურება; სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების 
გაუმჯობესება; რეგიონის 
ისტორიული ძეგლების და  
კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის, 
მოვლა-პატრონობის 
გაუმჯობესება; სამცხე-
ჯავახეთის გზის 
რეაბილიტაციის შედეგად 
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების 
საექსპლუატაციო 
ხარჯებიდან მიღებული 
დანაზოგი

რეაბილიტირებული 
გზის სიგრძე კმ-ბში; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
დასაქმებულთა 
რიცხვი; 
ეკონომიკური 
განვითარების 
(ზრდის) 
მაჩვენებლები; 
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების 
საექსპლუატაციო 
ხარჯები 
ითვალისწინებს 
ცვეთის ხარჯების 
შეჯამებას (მაგ: 
ნაწილებს, 
ამორტიზაციას, 
საწვავის მოხმარებას 
და ა.შ.)   

საწვავისა და სხვა სამშენებლო 
მასალების ფასების მნიშვნელოვანი 
ზრდა; დაფინანსების შეწყვეტა; 
კვალიფიციური მუშა ხელის 
დეფიციტი
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სამცხე-ჯავახეთის გზის 
რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი

თელეთი-
კოდა-

ასურეთი

01.01.2010 25.12.2010 12 თვე   
(ჯამში - 
18 თვე)

ფონდი 
"ათასწლეულის 
გამოწვევა 
საქართველოს" 

სამცხე-
ჯავახეთის 
გზის 
რეაბილიტაცი
ის პროექტის 
საიმპლემენტა
ციო ჯგუფი

ზურაბ 
კვირიაშვი
ლი, 
პროექტის 
დირექტორ
ი

მმართველი 
კომპანია (უაით 
იანგ გრინი)

სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონში ჰუმანიტარული 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება; ბიზნესის, 
მ.შ. აგრობიზნესის და 
ტურისტული ბიზნესის 
გააქტიურება; 
პროდუქტების, მ.შ. 
აგრარულ პროდუქციაზე 
ფასების მნიშვნელოვანი 
შემცირება; ადამიანების 
მიმოსვლის მკვეთრი 
გააქტიურება; სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების 
გაუმჯობესება; რეგიონის 
ისტორიული ძეგლების და  
კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის, 
მოვლა-პატრონობის 
გაუმჯობესება; სამცხე-
ჯავახეთის გზის 
რეაბილიტაციის შედეგად 
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების 
საექსპლუატაციო 
ხარჯებიდან მიღებული 
დანაზოგი

რეაბილიტირებული 
გზის სიგრძე კმ-ბში; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
დასაქმებულთა 
რიცხვი; 
ეკონომიკური 
განვითარების 
(ზრდის) 
მაჩვენებლები; 
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების 
საექსპლუატაციო 
ხარჯები 
ითვალისწინებს 
ცვეთის ხარჯების 
შეჯამებას (მაგ: 
ნაწილებს, 
ამორტიზაციას, 
საწვავის მოხმარებას 
და ა.შ.)   

საწვავისა და სხვა სამშენებლო 
მასალების ფასების მნიშვნელოვანი 
ზრდა; დაფინანსების შეწყვეტა; 
კვალიფიციური მუშა ხელის 
დეფიციტი
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სამცხე-ჯავახეთის გზის 
რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი

ნარდევანი-
სათხე

01.01.2010 30.11.2010 11 თვე   
(ჯამში - 
16 თვე)

ფონდი 
"ათასწლეულის 
გამოწვევა 
საქართველოს" 

სამცხე-
ჯავახეთის 
გზის 
რეაბილიტაცი
ის პროექტის 
საიმპლემენტა
ციო ჯგუფი

ზურაბ 
კვირიაშვი
ლი, 
პროექტის 
დირექტორ
ი

მმართველი 
კომპანია (უაით 
იანგ გრინი)

სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონში ჰუმანიტარული 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება; ბიზნესის, 
მ.შ. აგრობიზნესის და 
ტურისტული ბიზნესის 
გააქტიურება; 
პროდუქტების, მ.შ. 
აგრარულ პროდუქციაზე 
ფასების მნიშვნელოვანი 
შემცირება; ადამიანების 
მიმოსვლის მკვეთრი 
გააქტიურება; სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების 
გაუმჯობესება; რეგიონის 
ისტორიული ძეგლების და  
კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის, 
მოვლა-პატრონობის 
გაუმჯობესება; სამცხე-
ჯავახეთის გზის 
რეაბილიტაციის შედეგად 
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების 
საექსპლუატაციო 
ხარჯებიდან მიღებული 
დანაზოგი

რეაბილიტირებული 
გზის სიგრძე კმ-ბში; 
ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
დასაქმებულთა 
რიცხვი; 
ეკონომიკური 
განვითარების 
(ზრდის) 
მაჩვენებლები; 
ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების 
საექსპლუატაციო 
ხარჯები 
ითვალისწინებს 
ცვეთის ხარჯების 
შეჯამებას (მაგ: 
ნაწილებს, 
ამორტიზაციას, 
საწვავის მოხმარებას 
და ა.შ.)   

საწვავისა და სხვა სამშენებლო 
მასალების ფასების მნიშვნელოვანი 
ზრდა; დაფინანსების შეწყვეტა; 
კვალიფიციური მუშა ხელის 
დეფიციტი
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

რეგიონული 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების პროექტის 
ფარგლებში ბორჯომის 
წყალმომარაგების და 
კანალიზაციის რეაბილიტაცია

ქ. ბორჯომი 01.01.2010 31.11.2010 11 თვე   
(ჯამში - 
18 თვე)

ფონდი 
ათასწლეულის 
გამოწვევა 
საქართველოს; 
მუნიციპალური 
განვითარების 
ფონდი

მუნიციპალუ
რი 
განვითარების
ფონდის 
პროექტების 
მართვის და 
ტექნიკური 
განყოფილებე
ბი

 

მუნიციპა
ლური 
განვითარე
ბის 
ფონდის 
შესაბამისი 
პასუხისმგ
ებელი 
თანამშრომ
ლები

წყალკანალი მოსახლეობისათვის სუფთა 
და უვნებელი სასმელი 
წყლის შეუფერხებელი 
მიწოდება; გაუმჯობესდება 
წყლის მიწოდების გრაფიკი; 
ინფექციური დაავადებების 
მკვეთრი შემცირება; 
დამონტაჟდება ახალი, 
ენერგოეფექტური საქაჩები 
და სხვა ტექნიკა; 
გამოიცვლება ყველაზე 
დაზიანებული მილები

რეაბილიტერებული 
წყალგაყვანილობის 
სიგრძე კმ-ში; 
წყალმომარაგების 
გრაფიკის 
მაჩვენებლები; 
შემცირებული წყლის 
დანაკარგები 
სისტემაში; 
წყალკანალის 
შემცირებული 
საოპერაციო ხარჯები 
(განსაკუთრებით 
ეკელტროენერგიაზე

კანაზლიზაციის რეაბილიტაციის 
ეფექტის მისაღებად აუცილებელია 
კანალიზაციის გამწმენდი 
ნაგებობის მშენებლობა. 
საქართველოს მთავრობა მუშაობს 
სხვადასხვა დონორებთან ამ 
პროექტის დასაფინანსებლად 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

რეგიონული 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების პროექტის 
ფარგლებში ბაკურიანის 
წყალმომარაგების და 
კანალიზაციის რეაბილიტაცია

დაბა 
ბაკურიანი

01.01.2010 31.10.2010 10 თვე   
(ჯამში - 
24 თვე)

ფონდი 
ათასწლეულის 
გამოწვევა 
საქართველოს; 
მუნიციპალური 
განვითარების 
ფონდი

მუნიციპალუ
რი 
განვითარების
ფონდის 
პროექტების 
მართვის და 
ტექნიკური 
განყოფილებე
ბი

 

მუნიციპა
ლური 
განვითარე
ბის 
ფონდის 
შესაბამის 
თანამშრომ
ელი

წყალკანალი მოსახლეობისათვის სუფთა 
და უვნებელი სასმელი 
წყლის შეუფერხებელი 
მიწოდება; გაუმჯობესდება 
წყლის მიწოდების გრაფიკი; 
ინფექციური დაავადებების 
მკვეთრი შემცირება; 
დამონტაჟდება ახალი, 
ენერგოეფექტური საქაჩები 
და სხვა ტექნიკა; 
გამოიცვლება ყველაზე 
დაზიანებული მილები

გაუმჯობესებული 
წყალმომარაგება, 
შემცირებული წყლის 
დანაკარგები 
სისტემაში, 
წყალკანალის 
შემცირებული 
საოპერაციო ხარჯები 
(განსაკუთრებით 
ეკელტროენერგიაზე

კანაზლიზაციის რეაბილიტაციის 
ეფექტის მისაღებად აუცილებელია 
კანალიზაციის გამწმენდი 
ნაგებობის მშენებლობა. ”ქართუ 
ჯგუფმა” გამოთქვა მზადყოფნა 
აღნიშნული პროექტის 
დასაფინანსებლად



-
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ქ. წალკის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

ქ.წალკა 01.05.2010 01.09.2010 4 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქ
ტურისა და 
ეკონომიკური 
განვითარების
სამსახური

 

ვ.ბერიანიძ
ე, 
თ.ჩამურლ
იდისი

ქ.წალკის მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

ქალაქის 
რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი; ახლად 
დაწყებული მცირე 
ბიზნეს-
სტრუქტურების 
რაოდენობა

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფ. ღზილ-ქილისის სომხურ 
ენოვანი საჯარო სკოლის 
რემონტი

სოფ. ღზილ
ქილისა

01.05.2010 31.08.2010 4 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქ
ტურისა და 
ეკონომიკური 
განვითარების
სამსახური

 

ფ.გვარლია
ნი; 
ო.თაზოიან
ი; 
რ.სარქისია
ნ

მოსწავლეთა სასწავლო 
პირობების გაუმჯობესება; 
სწავლის ხარისხის ზრდა

მოსწავლეების 
დასწრებისა და 
სწავლის მაჩვენებლის
გაუმჯობესება

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფ. აშკალას წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
აშკალა

01.05.2010 31.08.2010 4 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქ
ტურისა და 
ეკონომიკური 
განვითარების
სამსახური

 

ო.თაზოიან
ი; 
მ.გოგიაშვი
ლი

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის (მ.შ. 
აგრობიზნესის) და 
ფერმერული მეურნეობების 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების და 
სამელიორაციო სისტემების 
მოვლა-შენახვის ხარჯების 
შემცირება

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფ. თრიალეთის სპორტული 
მოედნის რეაბილიტაცია

სოფ. 
თრიალეთი

01.04.2010 31.06.2010 3 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქ
ტურისა და 
ეკონომიკური 
განვითარების
სამსახური

 

თ.ვიბლიან
ი; 
ვ.ბერიანიძ
ე

მოზარდ-ახალგაზრდების 
სპორტული განვითარება; 
ახალგაზრდების 
ჯანმრთელი ცხოვრების 
ხელშეწყობა

სპორტული 
თამაშებისა და 
ღონისძიებების  
რაოდენობა

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფ. ნარდვანის სპორტული 
მოედნის რეაბილიტაცია

სოფ. 
ნარდვანი

01.04.2010 31.06.2010 3 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქ
ტურისა და 
ეკონომიკური 
განვითარების
სამსახური

 

ფ.გვარლია
ნი; 
ო.თაზოიან
ი; 
რ.სარქისია
ნ

მოზარდ-ახალგაზრდების 
სპორტული განვითარება; 
ახალგაზრდების 
ჯანმრთელი ცხოვრების 
ხელშეწყობა

სპორტული 
თამაშებისა და 
ღონისძიებების  
რაოდენობა

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფ. ავრანლო სპორტული 
დარბაზის რეაბილიტაცია

სოფ. 
ავრანლო

01.05.2010 31.09.2010 4 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქ
ტურისა და 
ეკონომიკური 
განვითარების
სამსახური

 

მ.გოგიაშვი
ლი; 
ვ.ბერიანიძ
ე

მოზარდ-ახალგაზრდების 
სპორტული განვითარება; 
ახალგაზრდების 
ჯანმრთელი ცხოვრების 
ხელშეწყობა

სპორტული 
თამაშებისა და 
ღონისძიებების  
რაოდენობა

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფ.ჯინისში სპორტული 
დარბაზის რეაბილიტაცია

სოფ. 
ჯინისში

01.05.2010 31.09.2010 4 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ინფრასტრუქ
ტურისა და 
ეკონომიკური 
განვითარების
სამსახური

 

მ.გოგიაშვი
ლი; 
ა.იმერიძე

მოზარდ-ახალგაზრდების 
სპორტული განვითარება; 
ახალგაზრდების 
ჯანმრთელი ცხოვრების 
ხელშეწყობა

სპორტული 
თამაშებისა და 
ღონისძიებების  
რაოდენობა

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 



125

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასოფლო გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. ქვემო 
კაპანახჩი

01.04.2010 30.09.2010 6 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

ბიზნეს პირობების 
ხელშეწყობა; ვაჭრობის 
გააქტიურება; ქვეყნის 
საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში ინტეგრირების 
ხელშეწყობა

რაბილიტირებული 
გზის სიგრძე

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სპორტული მინი მოედნის 
მოწყობა

სოფ. 
ჯანდარა

01.06.2010 31.07.2010 2 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

სპორტის განვითარება; 
მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესება; სპორტული 
კულტურის მოტივაციის 
დონის ზრდა

სპორტსმენების 
რაოდენობა; 
სპორტული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
ამბართაფა

01.04.2010 31.05.2010 2 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

მთავარი სარწყავი არხის 
გაწმენდა

ოფ. ბირლი 01.04.2010 31.04.2010  1 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

აგრობიზნესის 
განვითარება; ფინანსური 
მაჩვენებლების 
გაუმჯობესება

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მოსავლის 
რაოდენობის 
მაჩვენებელი; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

 სარწყავი არხის გაწმენდა სოფ. 
თაზაქენდი

01.04.2010 31.04.2010  1 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

აგრობიზნესის 
განვითარება; ფინანსური 
მაჩვენებლების 
გაუმჯობესება

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მოსავლის 
რაოდენობის 
მაჩვენებელი; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

მთავარი სარწყავი არხის 
გაწმენდა

სოფ. 
კალინინო

01.04.2010 31.04.2010  1 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

აგრობიზნესის 
განვითარება; ფინანსური 
მაჩვენებლების 
გაუმჯობესება

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
მოსავლის 
რაოდენობის 
მაჩვენებელი; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
აღთაკლია

01.04.2010 31.05.2010 2 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
ყარათაკლი

ა

01.04.2010 31.05.2010 2 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის გზის რეაბილიტაცია სოფ. 
ყარაჯალა

01.04.2010 31.06.2010 3 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

ბიზნეს პირობების 
ხელშეწყობა; ვაჭრობის 
გააქტიურება; ქვეყნის 
საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში ინტეგრირების 
ხელშეწყობა

რაბილიტირებული 
გზის სიგრძე

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასოფლო გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
მუღანლო

01.04.2010 31.05.2010 2 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

ბიზნეს პირობების 
ხელშეწყობა; ვაჭრობის 
გააქტიურება; ქვეყნის 
საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში ინტეგრირების 
ხელშეწყობა

რაბილიტირებული 
გზის სიგრძე

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

შიდა გზების ორმული შეკეთება სოფ. 
კალინინო

01.04.2010 31.06.2010 3 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

ბიზნეს პირობების 
ხელშეწყობა; ვაჭრობის 
გააქტიურება; ქვეყნის 
საზოგადოებრივ 
ცხოვრებაში ინტეგრირების 
ხელშეწყობა

რაბილიტირებული 
გზის სიგრძე

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

წყლის სისტემის მოწყობა სოფ. 
ყარათაკლი

ა

01.01.2010 31.03.2010 3 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ტერიტორიული ორგანოსთვის 
ადმინისტრაციის შენობის 
მშენებლობა

სოფ. 
ყარაჯალა

01.04.2010 31.12.2010 9 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

რამაზ 
ბუდაღაშვ
ილი

ადმინისტრაციული 
საქმიანობის პროცესების 
ეფექტურობის ზრდა; 
თანამშრომელთა 
მოტივაციის ამაღლება

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
ამამლო

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ქამრან 
მუსაევი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია 

სოფ. 
ბაზაქლო

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ქამრან 
მუსაევი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
ტყისპირი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ქამრან 
მუსაევი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მისასვლელი გზის 
რეაბილიტაცია

სოფ, 
აზ.კაკლიან

ი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ვაქილ 
ნამაზოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მისასვლელი გზის 
რეაბილიტაცია

სოფ. ტნუსი 01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ჯემალ 
დაუთაშვი
ლი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის მისასვლელი გზის 
რეაბილიტაცია

სოფ, 
შინდლარი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

რამიზ 
სულეიმან
ოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 

144

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
პანტიანი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

რამიზ 
სულეიმან
ოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია 

სოფ. 
კამარლო

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ფოლად 
ოვჩიევი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
შახმარლო

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ფოლად 
ოვჩიევი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია 

სოფ. 
ქარიანი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ფოლად 
ოვჩიევი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. ქვ. 
კარაბულახ

ი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ჯანგირ 
ორუჯოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების  
რეაბილიტაცია

სოფ. 
მამიშლო

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ქამრან 
მუსაევი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
მამიშლო

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ქამრან 
მუსაევი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია 

სოფ. 
სალამალეი

ქი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ჯანგირ 
ორუჯოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
საგუთლო

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ჯანგირ 
ორუჯოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
უსეინქენდ

ი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ჯანგირ 
ორუჯოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 

154

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. გადაქ-
დაგი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ჯანგირ 
ორუჯოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 



155

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
კიზიქილის

ა

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

არიფ 
მამედოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
კიროვისი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

არიფ 
მამედოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
ბაღჩალარი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

არიფ 
მამედოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 



158

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. საჯა 01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

არიფ 
მამედოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. ვაკე 01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ფახრად 
კურბანოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია 

სოფ. 
დალლარი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ფახრად 
კურბანოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. ზ. 
ოროზმანი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ფახრად 
კურბანოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. ქვ. 
ოროზმანი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ფახრად 
კურბანოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

 სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფ. ქვ. 
ოროზმანი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ფახრად 
კურბანოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
მთისძირი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ფახრად 
კურბანოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
საკირე

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ზვიდაური 
ჩხვიმიანი 

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
სარკინეთი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ზინზიდა 
კურჯიევა

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
ველისპირი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ზინზიდა 
კურჯიევა

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის წყლის სისტემის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
განახლება

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ზინზიდა 
კურჯიევა

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

ადგილობრივი 
მოსახლეობის სუფთა 
სასმელი წყლით 
მომარაგება; 
დაბინძურებული წყლით 
გამოწვეული ინფექციური 
დაავადებების რისკის 
მკვეთრი შემცირება; 
მოსახლეობის კვების 
ხარისხის გაუმჯობესება; 
ტურიზმისა და მცირე და 
საშუალო ბიზნესის 
განვითარების ხელშეწყობა; 
სასმელი წყლის 
მომარაგების მოვლა-
შენახვის ხარჯების 
შემცირება; მოსახლეობის 
ხარჯების შემცირება ან 
ბუტლირებული, ან 
ცისტერნებით სასმელი 
წყლის შეძენაზე

ადგილობრივ 
მოსახლეობაში 
ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
სანიტარულ-
ჰიგიენული ნორმების
დაცვის 
მაჩვენებლები; 
ინფექციური 
დაავადებებით 
დაავადებული 
მოსახლეობის 
რაოდენობის 
მაჩვენებლები; 
ვაჭრობის 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

შიდა გზების რაბილიტაცია სოფ. 
ირგანჩაი

01.03.2010 25.05.2010 86 დღე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

კურბან 
ახმედოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი; 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

მისასვლელი გზის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
კაკლიანი

ტენდერი 
ჩატარდება 
20.03.2010

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ვაქილ 
ნამაზოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი; 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

მისასვლელი გზის 
რეაბილიტაცია

სოფ. ტნუსი ტენდერი 
ჩატარდება 
20.03.2010

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

ჯემალ 
დაუთაშვი
ლი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი; 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

მისასვლელი გზის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
შინდლარი

ტენდერი 
ჩატარდება 
20.03.2010

დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ტერიტორიუ
ლი ორგანო 

რამიზ 
სულეიმან
ოვი

ტერიტორიაზე 
მოქმედი ი/მ

მოსახლეობის 
საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება; 
ადგილობრივი 
მოსახლეობის დასაქმება; 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის დონის 
ზრდა; ადგილობრივი 
მცირე ბიზნესის 
გააქტიურება; 
ავტომობილების გაფუჭების
რიცხოვნობის შემცირება  

 

რეაბილიტირებული 
შიდა საავტომობილო 
გზების მაჩვენებლები 
კმ-ში; ადგილობრივი 
მოსახლეობის 
დასაქმებულთა 
რიცხვი; 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის საჯარო სკოლის 
რემონტი

სოფ. დამია 
გეურახი

01.03.2010 31.05.2010 3 თვე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

დავით 
დავაძე

სკოლის მოსწავლეების და 
მომუშავე პერსონალის 
მოტივაციის ამაღლება; 
სწავლის ხარისხის 
გაუმჯობესება

ადგილობრირვი 
მოსახლეობის ახლად 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
დასწრების 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის სტადიონის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
ნორგიული

01.03.2010 31.03.2010 1 თვე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

დავით 
დავაძე

შპს "გიო" სპორტული ცხოვრების 
გააქტიურება; 
ჯანმრთელობის 
ხელშეწყობა

მოედნის 
მშენებლობაში 
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის სტადიონის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
მოლაოღლ

ი

01.04.2010 31.04.2010 1 თვე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

დავით 
დავაძე

ი/მ "ადილხან 
ჯალილოვი"

სპორტული ცხოვრების 
გააქტიურება; 
ჯანმრთელობის 
ხელშეწყობა

მოედნის 
მშენებლობაში 
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის კულტურის სახლის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
ჩანახჩი

01.05.2010 31.06.2010 2 თვე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

დავით 
დავაძე

ი/მ "ვლადიმერ 
მამულიანი"

კულტურული ცხოვრების 
გააქტიურება

ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
რაბილიტაციაში 
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის სტადიონის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
აზიზქენდი

01.04.2010 31.04.2010 1 თვე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

დავით 
დავაძე

ი/მ "ლეილა 
სადიკოვა"

სპორტული ცხოვრების 
გააქტიურება; 
ჯანმრთელობის 
ხელშეწყობა

მოედნის 
მშენებლობაში 
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სოფლის სტადიონის 
რეაბილიტაცია

სოფ. 
დაშტაფი

01.07.2010 31.07.2010 1 თვე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

დავით 
დავაძე

ი/მ "ლეილა 
სადიკოვა"

სპორტული ცხოვრების 
გააქტიურება; 
ჯანმრთელობის 
ხელშეწყობა

მოედნის 
მშენებლობაში  
ადგილობრივი 
დასაქმებულთა 
რაოდენობა

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

მუნიციპალიტეტის 
არაქართულენოვან სოფლებში 
შიდა განათების, სასმელი 
წყლის, საირიგაციო სისტემის, 
მისასვლელი და შიდა გზების 
რეაბილიტაცია

ალგეთის, 
შაუმიანის, 
კაჩაგნის, 
ყულარის 
ტერიტორი

ული 
ერთეულებ

ი

01.03.2010 20.10.2010 7 თვე და 
20 დღე

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ეკონომიკისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახური

 

ალექსანდ
რე 
მეტრეველ
ი; 
გერონტი 
სივსივაძე

შპს "ქცია" ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ სოფლებში 
ინფრასტრუქტურის 
კომპლექსური განვითარება
ადგილებზე სამუშაო 
ადგილების გაჩენა; ღამით 
მეტად უსაფრთხო 
ცხოვრება და 
გადაადგილება; სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის 
წარმოების ინტენსიფიკაცია
ადამიანების და ტვირთების
გადაადგილების 
გაუმჯობესება 

; 

; 
 

რეაბილიტირებული 
გზების, მილების, 
საირიგაციო სისტემის
გაყვანილობის 
კილომეტრაჟი; წყლის
მიწოდების გრაფიკი 
და მოცულობა

 

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

შიდა განათების 
მოწყობილობების, სასმელი 
წყლის მილსადენების, 
საირიგაციო სისტემის, 
მისასვლელი და შიდა გზების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
ჩატარება

ბოლნისის 
მუნიციპალ
იტეტის 
არაქართუ
ლი 
სოფლები

01.03.2010 20.10.2010 7 თვე და 
20 დღე

ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ბოლნისის 
მუნიციპალი
ტეტის 
ინფრასტრუქ
ტურის  
განყოფილება

რამინ 
ასადოვი; 
დავით 
მუმლაძე

ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ სოფლებში 
ინფრასტრუქტურის 
კომპლექსური განვითარება
სოფლებში დამატებითი 
სამუშაო ადგილების გაჩენა; 
ღამით უფრო მეტად 
უსაფრთხო ცხოვრება და 
გადაადგილება; სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის 
წარმოების ინტენსიფიკაცია
ადამიანების და ტვირთების
გადაადგილების 
გაუმჯობესება 

; 

; 
 

რეაბილიტირებული 
გზების, 
მილსადენების, 
საირიგაციო სისტემის
გაყვანილობის 
კილომეტრაჟი; წყლის
მიწოდების გრაფიკი 
და მოცულობა; ახალი
ან აღდგენილი 
განათების 
მოწყობილობების 
რაოდენობა

 

 

 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 
"სოფლის მხარდამჭერი 
პროგრამის" განხორციელების 
ხელშეწყობა: (i) 54 შიდაგზის 
რეაბილიტაცია; (ii) 9  ხიდის 
რეაბილიტაცია; (iii) 42 
სადღესასწაულო- რიტუალების 
სახლის რეაბილიტცია; (iv) 7 
სპორტული მოედნის 
რეაბილიტაცია; (v) 33  
წყალსადენის რეაბილიტაცია; 
(vi) 24  კლუბის რეაბილიტაცია; 
(vii) 43  სხვა სახის 
ინფრასტრუქტურული 
ობიექტის რეაბილიტაცია 

სამცხე-
ჯავახეთის 
მხარის 

მუნიციპალ
იტეტების 
უმცირესობ

ებით  
დასახლებუ

ლი 
პუნქტები 
(ნინოწმინ

და, 
ახალქალაქ

ი, 
ახალციხე)

01.02.2010 30.09.2010 9 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

გაუმჯობესდება სოფლების 
ინფრასტრუქრურული 
ობიეტების მდგომარეობა 
და სოფლად მცხოვრები 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო პირობები
პროექტებში სოფლის 
მოსახლეობის ჩართულობა 
უზრუნველყოფს მათი 
სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის 
ამაღლებას.

; 

ბენეფიციარების - 118 
სოფლის 
მოსახლეობის 
ჯამური რაოდენობა; 
დაფინანსების სრული
მოცულობის - 1639463
ლარის ოდენობით 
გამოყოფა/ათვისება

 
 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით 
დაფინანსებული პროექტები: 
გზების, ქუჩების და 
ტროტუარების, ხიდების, 
სასმელი წყლის სისტემის, 
აგრეთვე კლუბების, 
სტადიონების, კულტურის 
სახლების, მრავალსართულიანი  
საცხოვრებელი ბინების 
რეაბილიტაცია; პარკების და 
სკვერების მოწყობა; სოფლების 
ბუღაშენის, ბარალეთის, 
აზმანის, ბალხოს საჯარო 
სკოლების რეაბილიტაცია

სამცხე-
ჯავახეთის 
მხარის 

მუნიციპალ
იტეტების 
უმცირესობ

ებით  
დასახლებუ

ლი 
პუნქტები 
(ნინოწმინ

და, 
ახალქალაქ

ი, 
ახალციხე)

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

მრავალი დასახლებული 
პუნქტის 
ინფრასტრუქტურის 
ობიექტების მდგომარეობის 
გაუმჯობესება; ყოფის, 
შრომის, განათლების 
პირობების გაუმჯობესება

ბენეფიციარების - 118 
სოფლის 
მოსახლეობის 
ჯამური რაოდენობა; 
დაფინანსების 
მოცულობის 
პროცედურები და 
ათვისების სისრულე

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების რეაბილიტაციის 
პროგრამის (დაფინანსებულია 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) 
ფარგლებში ახალციხის 
წყალსადენის ქსელის 
რეაბილიტაცია

ახალციხე 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

გაუმჯობესდება 250 ოჯახის
საყოფაცხოვრებო პირობები
უზრუნველყოფილი იქნება 
ხარისხიანი წყლის 
მიწოდება, შემცირდება 
ინფექციური დაავადებები, 
შეწყდება წყლის 
დანაკარგები და გაიზრდება 
დებეტი

 
, 
ქ.ახალციხეში 
კოსტავას ქუჩაზე  
№103, №104, №105, 
№106, №107 
კორპუსების 
წყალმომარაგების    
2100 მ. წყალსადენის 
ქსელის 
რეაბილიტაცია

ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
დაპროექტებისას  წარმოშობილი 
სირთულეები; ტენდერებში 
გამარჯვებული სამშენებლო 
ფირმების მხრიდან  
ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების 
დარღვევა; კლიმატური პირობები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების რეაბილიტაციის 
პროგრამის (დაფინანსებულია 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) 
ფარგლებში ახალციხის 
საცხოვრებელი კორპუსების 
რეაბილიტაცია

ახალციხე 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

გაუმჯობესდება 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო პირობები
გალამაზდება ქალაქის 
იერსახე

, 

საცხოვრებელი 
კორპუსების  
სახურავების 1500 
კვ.მ. და ფასადების 
1150 კვ.მ. შეკეთება / 
შეღებვა

ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
დაპროექტებისას  წარმოშობილი 
სირთულეები; ტენდერებში 
გამარჯვებული სამშენებლო 
ფირმების მხრიდან  
ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების 
დარღვევა; კლიმატური პირობები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების რეაბილიტაციის 
პროგრამის (დაფინანსებულია 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) 
ფარგლებში ახალციხის  
დასვენების პარკის მშენებლობა

ახალციხე 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

გალამაზდება ქალაქის 
სარეკრეაციო ზონა, 
გაუმჯობესდება 
მოსახლეობის დასვენების 
პირობები, 
ბავშვებს/მოზარდებს/ახალგ
აზრდებს მიეცემათ 
სპორტით დაკავების 
საშუალება  

პარკის 4000 კვ.მ. 
სავალი ნაწილის და 
სასეირნო ბილიკების 
მოპირკეთება, 
გამწვანების 
სამუშაოებების 
მოცულობა, 
შეცვლილი სკამების 
რაოდენობა 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
დაპროექტებისას  წარმოშობილი 
სირთულეები; ტენდერებში 
გამარჯვებული სამშენებლო 
ფირმების მხრიდან  
ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების 
დარღვევა; კლიმატური პირობები

186

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების რეაბილიტაციის 
პროგრამის (დაფინანსებულია 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) 
ფარგლებში ახალციხეში 
მესხეთის სახელმწიფო თეატრის 
გათბობის სისტემის 
რეაბილიტაცია

ახალციხე 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

შესაძლებელი იქნება 
თეატრის ფუნქციონირება 
შემოდგომა-ზამთრის-
გაზაფხულის პირობებშიც; 
რეგიონში კულტურული 
ცხოვრების გამოცოცხლება 

ახალი საქვაბე და 
გათბობის სისტემის 
დამონტაჟება; 
თეატრის შენობის 
დარბაზში 
მაყურებელთა 
რაოდენობა; 
გამართული 
დადგმების თუ სხვა 
ღონისძიებების 
რაოდენობა 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
დაპროექტებისას  წარმოშობილი 
სირთულეები; ტენდერებში 
გამარჯვებული სამშენებლო 
ფირმების მხრიდან  
ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების 
დარღვევა; კლიმატური პირობები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების რეაბილიტაციის 
პროგრამის (დაფინანსებულია 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) 
ფარგლებში ახალქალაქის  
საცურაო აუზის კომპლექსის 
მშენებლობა

ახალქალაქ
ი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

შესაძლებელი გახდება 
ახალგაზრდობის და 
მოსახლეობის სხვა 
ჯგუფების სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი დონის 
ამაღლება

აუზის მოცულობა -30 
მ. X 40 მ.; მოვარჯიშე 
სპორტსმენების 
რაოდენობა; სპორტის 
სახეობების 
რაოდენობა;  
სპორტულ 
კომპლექსში 
გამართული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა

ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
დაპროექტებისას  წარმოშობილი 
სირთულეები; ტენდერებში 
გამარჯვებული სამშენებლო 
ფირმების მხრიდან  
ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების 
დარღვევა; კლიმატური პირობები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების რეაბილიტაციის 
პროგრამის (დაფინანსებულია 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) 
ფარგლებში ახალქალაქში 
მრავალბინიანი კორპუსების 
სახურავების გადახურვა

ახალქალაქ
ი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

გაუმჯობესდება 
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო პირობები

საცხოვრებელი 
კორპუსების  
სახურავების 2500 
კვ.მ. და ფასადების 
შეკეთება / შეღებვა 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
დაპროექტებისას  წარმოშობილი 
სირთულეები; ტენდერებში 
გამარჯვებული სამშენებლო 
ფირმების მხრიდან  
ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების 
დარღვევა; კლიმატური პირობები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების რეაბილიტაციის 
პროგრამის (დაფინანსებულია 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) 
ფარგლებში ახალქალაქის  
საკანალიზაციო ქსელის 
რეაბილიტაცია

ახალქალაქ
ი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

გაუმჯობესდება  
მოსახლეობის 
საყოფაცხოვრებო პირობები 
და ქალაქის სანიტარული 
მდგომარეობა, შემცირდება 
ინფექციური დაავადებების 
რიცხვი

რეაბილიტირებული 
საკანალიზაციო 
ქსელი - 600 მ.

ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
დაპროექტებისას  წარმოშობილი 
სირთულეები; ტენდერებში 
გამარჯვებული სამშენებლო 
ფირმების მხრიდან  
ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების 
დარღვევა; კლიმატური პირობები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების რეაბილიტაციის 
პროგრამის (დაფინანსებულია 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) 
ფარგლებში ახალქალაქის 
სასმელი წყლის მაგისტრალის 
რეაბილიტაცია

ახალქალაქ
ი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

გაუმჯობესდება ასობით 
ოჯახის საყოფაცხოვრებო 
პირობები, 
უზრუნველყოფილი იქნება 
ხარისხიანი წყლის 
მიწოდება, შემცირდება 
ინფექციური დაავადებები, 
შეწყდება წყლის 
დანაკარგები და გაიზრდება 
დებეტი

რეაბილიტირებული 
წყალსადენის ქსელი - 
400კვ.მ.

ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
დაპროექტებისას  წარმოშობილი 
სირთულეები; ტენდერებში 
გამარჯვებული სამშენებლო 
ფირმების მხრიდან  
ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების 
დარღვევა; კლიმატური პირობები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების რეაბილიტაციის 
პროგრამის (დაფინანსებულია 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) 
ფარგლებში ახალქალაქში და 
მუნიციპალიტეტის სოფლებში 
გარეგანათების მოწყობა

ახალქალაქ
ი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

უზრუნველყოფილი იქნება 
ღამით უსაფრთხო 
გადაადგილება,  
გალამაზდება  სახელმწიფო 
საზღვრისპირა სოფლების 
იერსახე

200 ლამპიონის 
დამონტაჟება 
მუნიციპალიტეტის 4 
სოფელში

ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
დაპროექტებისას  წარმოშობილი 
სირთულეები; ტენდერებში 
გამარჯვებული სამშენებლო 
ფირმების მხრიდან  
ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების 
დარღვევა; კლიმატური პირობები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების რეაბილიტაციის 
პროგრამის (დაფინანსებულია 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) 
ფარგლებში ნინოწმინდაში 
ხიდების მშენებლობა  

ნინოწმინდ
ა

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

გაადვილდება 
მოსახლეობის და 
ავტოტრანსპორტის 
უსაფრთხო მოძრაობა, 
გააქტიურდება ვაჭრობა და 
ტურიზმი, მშენებლობაზე 
დასაქმდება ადგილობრივი 
მოსახლეობა 

ხიდების საფარი -   
ტერიანის ქ. – 100 
კვ.მ.; 
გოგოლის ქ. – 100 კვ.მ.

ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
დაპროექტებისას  წარმოშობილი 
სირთულეები; ტენდერებში 
გამარჯვებული სამშენებლო 
ფირმების მხრიდან  
ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების 
დარღვევა; კლიმატური პირობები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების რეაბილიტაციის 
პროგრამის (დაფინანსებულია 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) 
ფარგლებში ნინოწმინდაში 
ქუჩების მოასფალტება

ნინოწმინდ
ა

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

გაადვილდება 
მოსახლეობის და 
ავტოტრანსპორტის 
მოძრაობა, გაუმჯობესდება  
ქალაქის იერსახე, ნაკლებად 
გახდება შესაკეთებელი 
მოსახლეობის 
ავტომანქანები, 
გააქტიურდება ვაჭრობა და 
ტურიზმი, მშენებლობაზე 
დასაქმდება ადგილობრივი 
მოსახლეობა

დაგებული ასფალტის
საფარი - 11200 კვ.მ.     

 
 
ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
დაპროექტებისას  წარმოშობილი 
სირთულეები; ტენდერებში 
გამარჯვებული სამშენებლო 
ფირმების მხრიდან  
ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების 
დარღვევა; კლიმატური პირობები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ინფრასტრუქტურული 
ობიექტების რეაბილიტაციის 
პროგრამის (დაფინანსებულია 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) 
ფარგლებში ნინოწმინდაში  
მოსწავლე-ახალგაზდობის 
სახლის რეაბილიტაცია

ნინოწმინდ
ა

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამცხე-ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია

რეგიონული 
განვითარების
სამსახური

 
ზ.კიკნავე
ლიძე, 
მ.გაჩეჩილა
ძე

საქართველოს  
რეგიონული 
განვითარებისა 
და 
ინფრასტრუქტუ
რის 
სამინისტრო

შესაძლებელი იქნება  
მოსწავლე ახალგაზრდობის 
თავისუფალი დროის სწორი
ორგანიზება, ცოდნის და 
სასარგებლო უნარ-ჩვევების 
შეძენა, ადამიანური 
კავშირების დამყარება, 
ტოლერანტული გარემოს 
შექმნა 

 

დამსწრეთა 
რაოდენობა 
(დაახლოებით 1500    
მოსწავლე),  
შემოქმედებითი 
წრეების 
მრავალსახეობა, 
ჩატარებული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა

ინფრასტრუქტურული ობიექტების 
დაპროექტებისას  წარმოშობილი 
სირთულეები; ტენდერებში 
გამარჯვებული სამშენებლო 
ფირმების მხრიდან  
ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების 
დარღვევა; კლიმატური პირობები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ყვარლის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ბალღოჯიანის სამუსიკო 
სკოლის რეაბილიტაცია და მისი 
ფუნქციონირების კომპლექსური 
მხარდაჭერა

ყვარლის 
მუნიციპალ
იტეტი, 
სოფ. 

ბალღოჯია
ნი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე ყვარლის გამგეობა ყვარლის 
მუნიციპალი
ტეტის 
კულტურისა 
და 
ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
სამსახურები

 

ლ.გამსახუ
რდია 
ი.ლოლაშვ
ილი 
მ.ნერსეზაშ
ვილი 
ლ.ლეგაშვი
ლი

ყვარლის 
სამუსიკო 
სკოლა, 
თელავის 
სამუსიკო 
სასწავლებელი,
თელავის 
სახელმწიფო 
თეატრი

საკლუბო და კულტურულ-
საგანმანათლებლო 
მუშაობის გაძლიერება

სკოლის 
მასწავლებელთა და 
მოსწავლეთა 
რაოდენობა 

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 

196

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

ეროვნულ/ეთნიკურ 
უმცირესობებით დასახლებულ 
სოფლებში კლუბების და 
კულტურის სახლების 
სარემონტო სამუშაოების 
ჩატარება

სოფ.ყარაჯა
ლა, 

სოფ.იორმუ
ღალო, 

სოფ.ომალო
, 

სოფ.არეშფე
რანი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე კახეთის მხარის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები, 
საზოგადოებრივი 
საბჭო

ინფრასტრუქ
ტურის 
განვითარების
და 
კეთილმოწყო
ბის 
სამსახურები

 

შესაბამისი 
სამსახურე
ბის 
ხელმძღვან
ელები

სასოფლო კლუბებისა და 
კულტურის სახლების 
მატერიალური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება; 
კულტურული ცხოვრების 
გააქტიურება

კულტურული 
ცენტრების 
რაოდენობა; 
კულტურული 
ცხოვრების 
გააქტიურების 
მაჩვენებლები

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.1 ეროვნული 
უმცირესობები
თ 
დასახლებულ 
რეგიონებში 
ინფრასტრუქტ
ურის 
შემდგომი 
განვითარება

საკლუბო დაწესებულებების 
რეაბილიტაცია და 
კულტურული ღონისძიებების 
ციკლის გამართვა

სოფ. ქვემო 
ბოლნისი 
და 
მამხუტი

01.04.2010 15.10.2010 6.5 თვე ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ბოლნისის 
მუნიციპალი
ტეტის 
კულტურის, 
სპორტის, 
ძეგლთა 
დაცვისა და 
ახალგაზრდუ
ლ საქმეთა 
განყოფილება

ბესარიონ 
რეხვიაშვი
ლი; რამინ 
ასადოვი; 
ნოდარ 
ინაძე; 
დავით 
მუმლაძე

სასოფლო კლუბებისა და 
კულტურის სახლების 
მატერიალური 
მდგომარეობის 
გაუმჯობესება; სოფლად 
კულტურული ცხოვრების 
გააქტიურება; სხვადასხვა 
სახელოვნებო თუ 
ინტერესების მიხედვით 
სხვა ტიპის წრეებში 
ბავშვების და 
ახალგაზრდების 
ჩამბულობა 

რეაბილიტირებული 
კულტურული 
ცენტრების 
რაოდენობა; 
სახელოვნებო თუ 
სხვა ტიპის წრეების 
რაოდენობა; 
მასწავლებელტა და 
მოსწავლეთა 
რაოდენობა; 
დადგმული 
სპექტაკლების, 
გამართული 
კონცერტების თუ 
სხვა ტიპის 
ღონისძიებების 
რაოდენობა

კლიმატური პირობები; 
დაფინანსების შეწყვეტა; 
პროექტირებისა და მშენებლობის 
ვადების დარღვევა; 
ქვეკონტრაქტორი კომპანიების 
ხელშეკრულებების პირობების 
დარღვევა და ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა 
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთა 
პროფესიული 
გადამზადება 
და დასაქმების 
ხელშეწყობა

აგრობიზნესის განვითარების 
პროექტი; წვრილი 
მეურნეობების გარდაქმნა 
მომგებიან აგრობიზნესად

საქართველ
ოს 

რეგიონები

01.01.2010 24.11.2010 10 თვე 
და 24 
დღე    

(ჯამში - 
4.5 წელი)

ფონდი 
ათასწლეულის 
გამოწვევა 
საქართველოს

აგრობიზნესი
ს 
განვითარების
პროექტი 

 

რუსუდან 
კაჭარავა 
(დირექტო
რი) გვანცა 
მელაძე 
(კოორდინ
ატორი)

სი-ენ-ეფ-ეი 
საქართველო 

287 დაფინანსებული 
პროქტი ბიუჯეტით 16 მლნ. 
აშშ დოლარი; 3700-მდე 
ახალი სამუშაო ადგილი; 
11000 არაპირდაპირი 
მოსარგებლე 

ახალი სამუშაო 
ადგილების 
რაოდენობა; 
არაპირდაპირი 
მოსარგებლეების 
რაოდენობა; 
შინამეურნეობების 
წმინდა შემოსავალი

სტიქიური უბედურება; 
საექსპორტო ბაზრების შეზღუდვა; 
არასახარბიელო აგრარული 
პოლიტიკა
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთა 
პროფესიული 
გადამზადება 
და დასაქმების 
ხელშეწყობა

საქართველოს რეგიონული 
განვითარების ფონდის 
პროექტის "ინვესტიციების 
განხორციელება მცირე და 
საშუალო ზომის საწარმოებში" 
განხორციელება

საქართველ
ოს  

რეგიონები

2006 წლის 
დეკემბერი

2016 წლის 
აპრილი

12 თვე 
(ჯამში - 
10 წელი; 

2006-
2016)

SEAF Georgia არმანც 
ფომისევსი

რეგიონალური საწარმოების
განვითარება, ახალი 
სამუშაო ადგილების შექმნა, 
რეგიონალური 
მომწოდებლებისთვის 
გადახდილი თანხების 
გაზრდა

 განხორციელებული 
ინვესტიციის 
რაოდენობა; 
ინვესტიციიდან 
მიღებული 
შემოსავლები; 
ინვესტირებული 
კომპანიების მიერ 
გადახდილი 
გადასახადები; 
შექმნილი სამუშაო 
ადგილები; 
ადგილობრივი 
მომწოდებლისთვის 
გადახდილი თანხა

ბიზნეს და საინვესტიციო გარემოს 
გაუარესობა და წარუმატებელი 
ინვესტიციები
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთა 
პროფესიული 
გადამზადება 
და დასაქმების 
ხელშეწყობა

ზურაბ ჟვანიას სახელობის 
სახელმწიფო ადმინისტრირების 
სკოლის ფუნქციონირების 
ხელშეწყობა

ქ. ქუთაისი 01.02.2010 31.12.2010 11 თვე საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო; ზურაბ
ჟვანიას სახელობის 
სახელმწიფო 
ადმინისტრირების 
სკოლა

 

ზოგადი 
განათლების 
განვითარების
სამმართველო

 

ანა ქებაძე;  
რუსუდან 
ჭანტურია

 ეუთო/ეუთოს 
უმაღლესი 
კომისარი 
ეროვნულ 
უმცირესობათა 
საკითხებში; 
უმცირესობის 
საკითხთა 
ევროპული 
ცენტრი (ECMI)

ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთა საჯარო 
სექტორში დასაქმების 
მაჩვენებლის გაუმჯობესება
ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთა შრომის 
ბაზარზე 
კონკურენტუნარიანობის 
გაზრდა; სახელმწიფო 
სექტორში და ადგილობრივ 
თვითმმართველობებში 
ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
მოზიდვა და მათი 
რიცხოვნობის ზრდა

; 

სკოლაში ჩაბარების 
მსურველთა 
რაოდენობა; სკოლის 
მოსწავლეთა 
რაოდენობა; სკოლის 
წარჩინებით 
კურსდამთავრებულთ
ა რაოდენობა და მათი
დასაქმების 
მაჩვენებლები

 

კომპეტენტური კადრების მოზიდვა 
სკოლის ადამიანური რესურსის 
შესაქმნელად;  
კურსდამთავრებულთა შემდგომი 
დასაქმების პერსპექტივები; 
სტუდენტების და პედაგოგების 
მოტივაციის დაბალი დონე; 
აბიტურიენტების 
მცირერიცხოვნობა



201

5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთა 
პროფესიული 
გადამზადება 
და დასაქმების 
ხელშეწყობა

იმ რეგიონების მოთხოვნებსა და 
სპეციფიკაზე ორიენტირებული 
პროფესიული განათლების 
პოლიტიკისა და პროგრამების 
განხორციელება, სადაც 
ტრადიციულად ან დიდი 
რაოდენობით ცხოვრობენ 
ეროვნული უმცირესობები

ქ. 
ახალციხე, 

დაბა 
კაზრეთი, ქ
რუსთავი, ქ
ახალქალაქ

ი

. 

. 

01.02.2010 31.12.2010 11 თვე საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

პროფესიული 
განათლების 
განვითარების
სამმართველო

 

თეა 
სიფრაშვი
ლი

პროფესიული განათლების 
ხელმისაწვდომობის 
გაზრდა ეროვნული 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთათვის და 
მათი დასაქმების 
პერსპექტივების 
გაუმჯობესება

დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
პროფესიული 
განათლების 
ცენტრების 
რაოდენობა; 
სპეციალობების 
რაოდენობა და 
მრავალსახეობა; 
აბიტურიენტთა 
რაოდენობა; 
მასწავლებელთა 
რაოდენობა; 
სპეციალობების 
მიხედვით სასწავლო 
პროგრამების 
სილაბუსები და 
ხანგძლივობა

დაფინანსების შეწყვეტა;  
სტუდენტების და პედაგოგების 
მოტივაციის დაბალი დონე; 
აბიტურიენტების 
მცირერიცხოვნობა
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2. ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთა 
პროფესიული 
გადამზადება 
და მათი 
დასაქმების 
ხელშეწყობა

წალკის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის სამედიცინო და 
სოციალური უზრუნველყოფის 
პროგრამის ფარგლებში 
ერთჯერადი ფულადი 
დახმარება შემდეგ 
კონტინგენტზე: (1) 
სოციალურად დაუცველ 
ოჯახებზე; (2) ინვალიდთა და 
მოხუცებულთა სპეცინვენტარით 
დახმარება (3)იძულებით 
გადაადგილებულ პირებზე; (4) 
მრავალშვილიან ოჯახებზე

წალკის 
მუნიციპალ

იტეტი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
ჯანმრთელობ
ი, 
სოციალური 
დაცვის, 
ვეტერანთა 
და 
იძულებით 
გადაადგილებ
ულ პირთა 
სამსახური

ა.იმერიძე, 
ი.ჩხეტიანი
, 
ე.ფურცელ
აძე, 
ე.ტერსენო
ვა, 
ვ.ეგოიანი, 
ო.თაზოიან
ი, 
გ.ხაჩატურ
ოვი, 
დ.ჩამურლ
იდისი

წალკის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის სოციალური 
პირობების გაუმჯობესება; 
ჯანდაცვის პირობების 
გაუმჯობესება; იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა 
სამოქალაქო ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა

სიკვდილიანობის 
მაჩვენებლის 
შემცირება; 
შობადობის 
მაჩვენებლის ზრდა; 

დაფინანსების შეწყვეტა
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთა 
პროფესიული 
გადამზადება 
და დასაქმების 
ხელშეწყობა

ეროვნული უმცირესობებით 
დასახლებულ სოფლებში 
პროფესიული სწავლების 
აუცილებლობის საკითხის 
შესწავლა

კახეთის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე კახეთის მხარის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები, 
საზოგადოებრივი 
საბჭო

კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალი
ტეტების 
გამგეობების 
ახალგაზრდო
ბის საქმეთა 
სამსახურები

ახალგაზრ
დობის 
საქმეთა 
სამსახურე
ბის 
ხელმაძღვა
ნელები 
ზ.გუმაშვი
ლი; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი; 
მ.ნეშუმაშვ
ილი

საგანმანათლებ
ლო 
რესურსცენტრებ
ი

უმცირესობების წევრთა 
მიერ მასობრივი მუშათა 
პროფესიების შეძენა, 
ეთნიკური უმცირესობების 
სოფლებში 
უმუშევრობასთან 
არსებული პრობლემების 
შესახებ 
ინფორმირებულობის 
ამაღლება

გამოკითხულთა და 
შესწავლილი 
სკოლების რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთა 
პროფესიული 
გადამზადება 
და დასაქმების 
ხელშეწყობა

ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთაგან ზ. ჟვანიას 
სახელობის სახელმწიფო 
ადმინისტრირების სკოლის 
მსმენელთა კანდიდატების 
შერჩევა

ქ. თელავი 01.10.2010 31.11.2010 2 თვე კახეთის მხარის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები, 
საზოგადოებრივი 
საბჭო

კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალი
ტეტების 
გამგეობების 
ახალგაზრდო
ბის საქმეთა 
სამსახურები, 
რესურსცენტ
რები

მ.ნეშუმაშვ
ილი; 
ე.აშიროვა; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი; 
ი.იაგუბოვ
ი

საგანმანათლებ
ლო 
რესურსცენტრებ
ი

კვალიფიციური საჯარო 
მოხელეების მომზადება, 
დასაქმებულების ზრდა; 
ეთნიკური უმცირესობებსის
ჩართულობა ქვეყნის 
მართვაში

 

დაწესებულებაში 
ჩაბარებული 
სტუდენტების 
რიცხოვნობა

მოტივაციის დაბალი დონე
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთა 
პროფესიული 
გადამზადება 
და დასაქმების 
ხელშეწყობა

”პროფესიული სასწავლებლის 
რეაბილიტაციის” 
საპრეზიდენტო პროგრამა

კახეთის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე განათლების 
სამინისტრო

კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალი
ტეტების 
კულტურის 
და 
ახალგაზრდო
ბის საქმეთა 
სამსახურები

კულტური
ს და 
ახალგაზრ
დობის 
საქმეთა 
სამსახურე
ბის 
სპეციალის
ტები

საგანმანათლებ
ლო 
რესურსცენტრებ
ი

მასობრივი სპეციალობების 
შეძენა, პროფესიების 
დაუფლება, დასაქმების 
პერსპექტივა

დასაქმებულთა 
რაოდენობა

დაბალი დაინტერესება
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთა 
პროფესიული 
გადამზადება 
და დასაქმების 
ხელშეწყობა

აგროსამრეწველო სფეროში 
ფერმერული მეურნეობის 
ხელშეწყობის მიზნით 
კონკრეტული პროექტების 
შემუშავება და განხორციელება

ქ. თელავი 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე რეგიონალური 
განვითარების 
სამინისტრო, 
კახეთის მხარის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

ახალგაზრდო
ბის საქმეთა 
მუნიციპალუ
რი 
სამსახურები

ზ.ბუცხრიკ
იძე; 
ვ.გრემელა
შვილი; 
მ.ნეშუმაშვ
ილი; 
ი.იაკუბოვ
ი; 
ე.აშიროვა

რეგიონული 
განვითარების 
სააგენტო

აგროსამრეწველო სექტორის
განვითარება; 
აგროპროდუქციის 
ხარისხის და რაოდენობის 
ზრდა; დასაქმებულთა 
რიცხვის ზრდა; სოფლის 
მოსახლეობის 
შემოსავლების ზრდა

 დასაქმებულთა 
რაოდენობა; 
შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; 
აგროპროდუქციის 
რაოდენობა

 

დაფინანსების შეწყვეტა
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთა 
პროფესიული 
გადამზადება 
და დასაქმების 
ხელშეწყობა

ეროვნულ/ეთნიკური 
უმცირესობების 
კომპიუტერული შესწავლის 
პროგრამის ფარგლებში 
კომპიურტერული პროგრამების 
შესწავლა

ქ.დმანისი 10.09.2010 10.12.2010 3 თვე დმანისის 
მუნიციპალიტეტი

აიპ 
"საგანმანათლ
ებლო 
ცენტრი"

დიანა 
კარალოვა 
(დირექტო
რი)

დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტის 
საგანმანათლებ
ლო რესურს-
ცენტრი

კომპიუტერული 
პროგრამების ცოდნის 
გაღრმავება; დასაქმების 
ხელშეწყობა

მოსწავლეების 
რიცხოვნობა; კურსის 
ხანგრძლივობა; 
კურსდამთავრებულთ
ა დასაქმების 
მაჩვენებელი

მოტივაციის დაბალი დონე; 
დაფინანსების შეწყვეტა
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
წარმომადგენე
ლთა 
პროფესიული 
გადამზადება 
და დასაქმების 
ხელშეწყობა

ახალციხის სახელმწიფო 
ინსტიტუტის და ახალციხის 
პროფესიული მომზადების 
ცენტრის საქმიანობის გაცნობა 
ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომდგელებისათვის

ახალქალაქ
ის,ახალციხ
ის,ნინოწმი

ნდის 
მუნიციპალ
იტეტები

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია,        
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

ადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობისა და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური

მ.დევნოსაძ
ე;                  
ი.გელაშვი
ლი

ახალციხის 
ინსტიტუტი,ახა
ლციხის 
პროფესიული 
მომზადების 
ცენტრი

ეთნიკური უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
ინფორმირებულობა იმ 
პროფესიების 
შესახებ,რომლეზეც 
მოთხოვნილება იქნება  
რეგიონის სოციალურ-
ეკონომოკური 
განვითარების 
სტრატეგიულ გეგმის 
შესაბამისობაში; ეთნიკური 
უმცირესობების 
წარმომადგენელთა რიცხვის
ზრდა ახალციხის 
ინსტიტუტში

 

ეროვნული 
უმციირესობების 
წარმომადგენელთა 
რიცხვის ზრდის 
მაჩვენებელი 
ახალციხის 
ინსტიტუტში; 
დასაქმებულთა 
რიხცვი

ადგილობრივი ბაზრის  ნაკლები 
მოთხოვნილება პროფესიულ 
კადრებზე; მოტივაციის დაბალი 
დონე
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.4 სამოქალაქო 
განათლების 
ხელშეწყობა

ეროვნულ/ეთნიკურ 
უმცირესობას მიკუთვნებული 
მოსახლეობის (ადრეული ასაკის 
მშობლების) წარმომადგენლების 
ინფორმირება უსაფრთხო 
დედობისა და ადრეული ასაკის 
ბავშვის განვითარების 
ხელშეწყობის საკითხებზე: (i) 
აზერბაიჯანულ ენაზე 
საინფორმაციო და 
საგანმანათლებლო მასალის 
შემუშავება; (ii) პირველადი 
ჯანდაცვის პედიატრების და/ან 
ოჯახის ექიმების ტრენინგების 
ციკლის ორგანიზება და 
ჩატარება  

ქვემო 
ქართლის 
მხარე

01.03.2010 11/30/2010 9 თვე საქართველოს 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

 
 

მინისტრის 
აპარატი

თამარ 
მანჯავაძე 
(მინისტრი
ს აპარატის 
უფროსი); 
მაია 
შიშნიაშვი
ლი 
(მინისტრი
ს 
მრჩეველი)

პედიატრთა და 
ნეონატოლოგთა
პროფესიული 
ასოციაცია

 
ახალგაზრდა დედების და 
ჩვილი ბავშვების 
ჯანმრთელობის დაცვის 
ხელშეწყობა; ადრეული 
ასაკის ბავშვის 
განვითარების საკითხებზე  
ინფორმირების ამაღლება; 
ოჯახის ექიმის 
ინსტიტუტის გაძლიერება; 
პედიატრების 
კვალიფიკაციის ამაღლება

დაბეჭდილი და 
გავრცელებული 
საინფორმაციო 
მასალის 
(საინფორმაციო 
ფურცელი, ბუკლეტი) 
რაოდენობა; 
ჩატარებული 
ტრენინგების 
რაოდენობა; 
ტრენირებული 
სამედიცინო 
პერსონალის 
რაოდენობა; 
საინფორმაციო 
მასალის 
გავრცელების არეალი

დაფინანსების შეწყვეტა; 
საინფორმაციო მასალების 
დაბეჭდვის პროცესის შეფერხება
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.4 სამოქალაქო 
განათლების 
ხელშეწყობა

ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობის 
წარმომადგენლების 
ინფორმირების ხელშეწყობა: (i) 
სპეციალური საკომუნიკაციო 
კამპანიის განხორციელება 
აზერბაიჯანულ ენაზე ადრეული 
ასაკის ბავშვთა განვითარების 
ხელშეწყობის საკითხებზე; (ii) 
ტელე-რადიო გადაცემების 
ორგანიზება აზერბაიჯანულ 
ენაზე

ქვემო 
ქართლის 
მხარე

01.06.2010 31.08.2010 3 თვე საქართველოს 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

 
 

მინისტრის 
აპარატი

თამარ 
მანჯავაძე 
(მინისტრი
ს აპარატის 
უფროსი); 
მაია 
შიშნიაშვი
ლი 
(მინისტრი
ს 
მრჩეველი)

პედიატრთა და 
ნეონატოლოგთა
პროფესიული 
ასოციაცია

 
მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის დაცვის 
ღონისძიებების 
ხელშეწყობა; ადრეული 
ასაკის ბავშვის 
განვითარების საკითხებზე 
ინფორმირების ამაღლება; 
ბავშვის განვითარებისა და 
ჯანმრთელობის ხარისხის 
გაუმჯობესება

ტრანსლირებული 
ტელე და რადიო 
გადაცემების 
რაოდენობა და 
ხანგრძლივობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
საინფორმაციო ვიდეო და აუდიო 
რგოლების ჩაწერის პროცესების 
შეფერხება
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.4 სამოქალაქო 
განათლების 
ხელშეწყობა

ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების ინფორმირების 
უზრუნველყოფა 
ჯანმრთელობის დაზღვევის 
მედიატორის ფუნქციების 
შესახებ: (i) საინფორმაციო 
ბუკლეტის გავრცელება 
აზერბაიჯანულ და სომხურ 
ენებზე; (ii) მედიატორების 
ტრენინგი; (iii) შეხვედრების 
ორგანიზება ადგილობრივ 
მოსახლეობასთან; (iv) 
რადიოგადაცემების ორგანიზება

ქვემო 
ქართლის 
მხარე

3/1/2010 11/30/2010 9 თვე საქართველოს 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

 
 

მინისტრის 
აპარატი; 
ჯანმრთელობ
ის დაზღვევის
მედიატორი

 

თამარ 
მანჯავაძე 
(მინისტრი
ს აპარატის 
უფროსი); 
დ.ხეჩინაშვ
ილი(საქ.დ
აზღვევის 
მედიატორ
ი)

არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
"საქართველოს 
დაზღვევის 
მედიატორი"

მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის დაცვის 
ღონისძიებების 
ხელშეწყობა; 
საქართველოში ჯანდაცვის 
სფეროს შესახებ 
ინფორმირების ამაღლება; 
სიკვდილიანობის კლებისა 
და შობადობის ზრდის 
პროცესის ხელშეწყობა; 
სიკვდილიანობის კლების 
პროცესის ხელშეწყობა

ტრანსლირებული 
ტელე და რადიო 
გადაცემების 
რაოდენობა და 
ხანგრძლივობა; 
მოსახლეობის 
ჯანდაცვის 
დაზღვევით 
სარგებლობის ზრდის 
მაჩვენებელი

დაფინანსების შეწყვეტა; 
საინფორმაციო მასალების 
თარგმნის,დაბეჭდვისა და 
რადიოგადაცემების ორგანიზების 
ჩაწერის პროცესების შეფერხება
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5. 
სოციალ
ური და 
რეგიონა
ლური 
ინტეგრა
ცია

5.4 სამოქალაქო 
განათლების 
ხელშეწყობა

ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების ინფორმირების 
უზრუნველყოფა სოციალურ 
გარანტიებზე - აზერბაიჯანულ 
და რუსულ ენაზე საინფორმაციო
ფურცელის/ლიფლეტის 
მომზადება და გავრცელება 
სამიზნე ჯგუფებში

 

ქვემო 
ქართლის 
მხარე

01.05.2010 31.08.2010 4 თვე საქართველოს 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
სამინისტრო

 
 

მინისტრის 
აპარატი

თამარ 
მანჯავაძე 
(მინისტრი
ს აპარატის 
უფროსი); 
ა.ურუშაძე(
სოც. სუბს 
სააგენტო.
უფროსი)

სოციალური 
მომსახურების 
სააგენტო

მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის 
ხელშეწყობა; 
საქართველოში ჯანდაცვის 
სფეროს შესახებ 
ინფორმირების ამაღლება

დაბეჭდილი და 
გავრცელებული 
საინფორმაციო 
მასალის 
(საინფორმაციო 
ფურცელი, ბუკლეტი) 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
საინფორმაციო მასალების 
თარგმნისა და დაბეჭდვის 
პროცესების შეფერხება
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.1 სამოქალაქო 
ცნობიერების 
ჩამოყალიბების 
ხელშეწყობა

სემინარი-”სამოქალაქო 
ინტეგრაცია და კახეთის მხარეში 
ქართულ-ოსური 
ურთიერთობების პრობლემები

ქ.თელავი 27.11.2010 27.11.2010 1 დღე საზოგადოებრივი 
საბჭო

თელავის, 
გურჯაანის, 
ყვარლის, 
ლაგოდეხის 
მუნიციპალი
ტეტების 
კულტურის 
სამსახურები

მ.დაღუნდ
არიძე; 
აკ.მჭედლი
შვილი; 
გ.წერეთელ
ი; 
დ.ქათამაშვ
ილი

თელავის 
უნივერსიტეტი; 
მწერალთა 
სამხარეო 
ასოციაცია

ქართულ-ოსური 
ურთიერთობების 
კეთილგანწყობის 
ხელშეწყობა, 
თანამშრომლობის გზების 
ძიება; რეკომენდაციების 
შემუშავება

სემინარის 
მონაწილეთა 
რაოდენობა; 
სემინარის 
ხანგძლივობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მოტივაციის დაბალი დონე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.1 სამოქალაქო 
ცნობიერების 
ჩამოყალიბების 
ხელშეწყობა

სემინარი თემაზე: ”კახეთის 
მხარის ეროვნული 
უმცირესობები და მათი 
სამოქალაქო უფლებები”

ქ. თელავი 19.05.2010 20.05.2010 2 დღე ომბუდსმენის 
წარმომადგენელი 
კახეთის მხარეში

ადამიანის უფლებების 
შესახებ ინფორმირებულობა

სემინარზე 
მონაწილეების 
რაოდენობა; 
სემინარის 
ხანგრძლივობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მონაწილეთა  მოტივაციის დაბალი 
დონე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

კლასგარეშე საგანმანათლებლო 
და სამოქალაქო ინტეგრაციაზე 
ორიენტირებული პროგრამებისა 
და პროექტების შემუშავება და 
განხორციელება 

ქ. თბილისი 01.02.2010 31.12.2010 11 თვე საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების 
სამინისტრო

ზოგადი 
განათლების 
განვითარების
სამმართველო

 

ანა ქებაძე; 
რუსუდან 
ჭანტურია

ოსური ენის შემსწავლელი 
საკვირაო სკოლის 
ტრადიციის დამკვიდრება, 
სადაც ოსი ბავშვები (და 
სხვა ეროვნების 
დაინტერესებული პირები) 
შეისწავლიან ოსურ ენას, 
მათ კულტურას, ისტორიას, 
ფოლკლორს, კავკასიურ 
ცეკვებს და სიმღერას

თბილისის მე-11 
საჯარო სკოლასთან 
არსებულ ოსურ 
საკვირაო სკოლაში  
მსმენელთა 
რაოდენობა; ოსური  
წერისა და კითხვის 
გაკვეთილების 
საათების რაოდენობა; 
შემოქმედებითი 
წრეების რაოდენობა

მოსწავლეების და პედაგოგების 
მოტივაციის და მათი 
დაინტერესების დაბალი დონე

216

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში სსიპ-დავით 
ბააზოვის სახელობის 
საქართველოს ებრაელთა 
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
მუზეუმის საქმიანობის 
ხელშეწყობა

ქ. თბილისი 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და
სპორტის 
სამინისტრო 

 

ხელოვნებისა 
და 
განათლების 
დეპარტამენტ
ი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

მარიკა 
ქიქოძე

ქართულ-ებრაელურ 
ისტორიული-
კულტურული 
ურთიერთობების შესახებ 
ინფორმაციის მოპოვება და 
ცნობიერების დონის 
ამაღლება; საქართველოს 
ებრაელთა 
არამატერიალური და 
მატერიალური 
კულტურული 
ფასეულობების გამოვლენა 
და ქართულ კულტურულ 
სივრცეში ინტეგრირება

ჩატარებული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა; სამუშაო 
საათები; სამეცნიერო 
კვლევების 
გამოცემების 
რაოდენობა; 
მნახველების 
რაოდენობა

სახელმწიფო დაფინანსების 
შეწყვეტა; კომუნალური ხარჯების 
ზრდა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში სსიპ-მირზა ფათალ-
ახუნდოვის აზერბაიჯანული 
კულტურის მუზეუმის 
საქმიანობის ხელშეწყობა

ქ. თბილისი 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და
სპორტის 
სამინისტრო 

 

ხელოვნებისა 
და 
განათლების 
დეპარტამენტ
ი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

მარიკა 
ქიქოძე

აზერბაიჯანის 
კულტურისა და 
ტურიზმის 
სამინისტრო

აზერბაიჯანული 
მოსახლეობის 
არამატერიალური და 
მატერიალური 
კულტურული 
ფასეულობების გამოვლენა 
და ქართულ კულტურულ 
სივრცეში ინტეგრირება

ჩატარებული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა

სახელმწიფო დაფინანსების 
შეწყვეტა; კომუნალური ხარჯების 
ზრდა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში სსიპ თბილისის ალ. 
გრიბოედოვის სახ. რუსული 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრის საქმიანობის 
ხელშეწყობა

ქ. თბილისი 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და
სპორტის 
სამინისტრო 

 

ხელოვნებისა 
და 
განათლების 
დეპარტამენტ
ი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

მარიკა 
ქიქოძე

საქართელოში რუსული 
კულტურის შენარჩუნება 
განვითარება;  
არამატერიალური და 
მატერიალური 
კულტურული 
ფასეულობების გამოვლენა 
და ქართულ კულტურულ 
სივრცეში ინტეგრირება

სპექტაკლების 
რაოდენობა; 
მაყურებელის 
რაოდენობა

სახელმწიფო დაფინანსების 
შეწყვეტა; კომუნალური ხარჯების 
ზრდა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში  სსიპ-თბილისის 
პეტრე ადამიანის სახელობის 
სომხური სახელმწიფო 
დრამატიული თეატრის 
მხარდაჭერა 

ქ. თბილისი 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და
სპორტის 
სამინისტრო 

 

ხელოვნებისა 
და 
განათლების 
დეპარტამენტ
ი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

მარიკა 
ქიქოძე

საქველმოქმედო 
ფონდი 
"ქართუ”;  
სომხეთის 
რესპუბლიკის 
კულტურის 
სამინისტრო

საქართელოში სომხური 
კულტურის შენარჩუნება 
განვითარება;  
არამატერიალური და 
მატერიალური 
კულტურული 
ფასეულობების გამოვლენა 
და ქართულ კულტურულ 
სივრცეში ინტეგრირება

სპექტაკლების 
რაოდენობა; 
მაყურებელის 
რაოდენობა

სახელმწიფო დაფინანსების 
შეწყვეტა; კომუნალური ხარჯების 
ზრდა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში  სსიპ-თბილისის 
აზერბაიჯანული სახელმწიფო 
დრამატიული თეატრის 
მხარდაჭერა 

ქ. თბილისი 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და
სპორტის 
სამინისტრო 

 

ხელოვნებისა 
და 
განათლების 
დეპარტამენტ
ი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

მარიკა 
ქიქოძე

საქართელოში 
აზერბაიჯანული 
კულტურის შენარჩუნება 
განვითარება;  
არამატერიალური და 
მატერიალური 
კულტურული 
ფასეულობების გამოვლენა 
და ქართულ კულტურულ 
სივრცეში ინტეგრირება

სპექტაკლების 
რაოდენობა; 
მაყურებელის 
რაოდენობა 

სახელმწიფო დაფინანსების 
შეწყვეტა; კომუნალური ხარჯების 
ზრდა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

სოფ. ავრანლოში 
ახალგაზრდული ცენტრის 
გახსნა

სოფ. 
ავრანლო

05.04.2010 26.04.2010 21 დღე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
კულტურის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
სპორტის 
სამსახური

მ.გვიჩიანი; 
ვ.კობახიძე; 
რ.ხოზრევა
ნიძე

სოფ. ავრანლოს ეკომიგრანტ
მოზარდ-ახალგაზრდების 
ინტელექტუალური 
განვითარება და მათი 
სამოქალაქო ინტეგრაცია

 ცენტრში 
ჩატარებული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
ახალგაზრდების პასიურობა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

სოფ. ბარეთში წალკის 
კულტურული ცენტრის 
ფილიალის გახსნა

სოფ. 
ბარეთი

15.04.2010 09.05.2010 24 დღე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
კულტურის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
სპორტის 
სამსახური

მ.გვიჩიანი; 
ვ.კობახიძე; 
ე.გაბულდა
ნი

სოფ. ბარეთში ეკომიგრანტ 
მოზარდ-ახალგაზრდების 
ინტელექტუალური 
განვითარება და მათი 
სამოქალაქო ინტეგრაცია

ფილიალში 
ჩატარებული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
ახალგაზრდების პასიურობა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

სოფ. ნარდვანში 
ახალგაზრდული ცენტრის 
გახსნა 

სოფ. 
ნარდვანი

15.04.2010 26.05.2010 41 დღე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
კულტურის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
სპორტის 
სამსახური

მ.გვიჩიანი; 
ვ.კობახიძე; 
ა.მულტონ
იან

სოფ. ნარდვანის სომეხი 
მოზარდ-ახალგაზრდების 
ინტელექტუალური 
განვითარება

ცენტრში 
ჩატარებული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
ახალგაზრდების პასიურობა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

შესწავლილი იქნას საკითხი 
კახეთის მხარის საჯარო 
სკოლებში ეროვნული 
უმცირესობების ენის სწავლების 
მდგომარეობის შესახებ

კახეთის 
მხარე

01.09.2010 31.10.2010 2 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო; ე.აშიროვა; ნ. 
ლატიბაშვილი

თელავის 
მუნიციპალი
ტეტის 
გამგეობა; 
საკრებულო.
ლაგოდეხის 
გამგეობა

ი.იუსუპოვ
ი; 
მ.კეკელია; 
გ.დუჩიძე; 
მ.ჩიკვაიძე

შესაბამისი 
რესურსცენტრებ
ი

არაქართულენოვან 
სკოლებში უმცირესობების  
ენის შესწავლასთან 
დაკავშირებული 
პრობლემების 
იდენტიფიკაცია 

შესწავლილი საჯარო 
სკოლების რაოდენობა

დაფინანსების შეწვეტა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

ბიბლიოთეკების და 
კულტურული ცენტრების 
დაფინანსება და მათი 
შეუფერხებელი  
ფუნქციონირების ხელშეწყობა

გარდაბნის 
მუნიციპალ

იტეტი

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდუ
ლ საქმეთა 
სამსახური

პაატა 
თეთრაულ
ი

ზოგადი განათლების 
დონის გაზრდა და 
კულტურული ცხოვრების 
გამოცოცხლება სოფლებში; 
მოსახლეობის 
ინფორმირებულობის 
დონის გაზრდა; 
კულტურული და სხვა 
სახის ღონისძიებების 
ჩატარების გაადვილება; 
მოზარდების 
დაკავებულობა

ბიბლიოთეკების და 
კულტურული 
ცენტრების 
რაოდენობა; 
კულტურულ 
ღონისძიებებში 
დამსწრე ადამიანების 
რაოდენობა; 
ბიბლიოთეკებით 
მოსარგებლეთა 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწვეტა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

აზერბაიჯანული სახალხო 
დღესასწაულის "ნოვრუზ 
ბაირამობის" აღნიშვნის 
ხელშეწყობა

ქ.გარდაბან
ი; 

სოფლები: 
ქესალო, 
ნაზარლო, 
ჯანდარა, 
ბირლიკი, 
თაზაქენდი
, კალინინო
აღთაკლია, 
ყარათაკლი

ა, 
ყარაჯალარ

ი, 
მუღანლო 

, 

18.03.2010 21.03.2010 3 დღე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდუ
ლ საქმეთა 
სამსახური

პაატა 
თეთრაულ
ი

აზერბაიჯანული 
კულტურის შენარჩუნება და
ხელშეწყობა

 
დამსწრე 
საზოგადოების და 
სტუმრების 
როცხოვნობა; 
საზეიმო 
ღონისძიებების 
რაოდენბა

მეტერეოლოგიური პირობები
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

ასურული სახალხო 
დღესასწაული "ხაბნისანი"

ქ.გარდაბან
ი

01.04.2010 03.04.2010 2 დღე გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის 
მუნიციპალი
ტეტის  
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
ახალგაზრდუ
ლ საქმეთა 
სამსახური

პაატა 
თეთრაულ
ი

ასურელების კულტურის 
შენარჩუნება და 
ხელშეწყობა

დამსწრე 
საზოგადოების და 
სტუმრების 
როცხოვნობა; 
საზეიმო 
ღონისძიებების 
რაოდენბა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

რუსული ხალხური ხელოვნების 
ხელშეწყობა

ქ.დმანისი 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

დმანისის 
მუნიციპალი
ტეტის 
გამგეობის 
კულტურისა 
და ძეგლთა 
დაცვის 
სამსახური

ვასილისა 
მინაკოვა

რუსული 
ხალხური 
გუნდი დმანისი 
"აისი"

რუსული ხალხური 
სიმღერის შესწავლა; 
ტოლერანტობის გრძნობის 
ამაღლება

კონცერტების 
რაოდენობა

ჯგუფის დაშლა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

სახვითი ხელოვნების შესწავლის 
ორგანიზება

ქ.დმანისი 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

დმანისის 
მუნიციპალი
ტეტის 
გამგეობის 
კულტურის 
ცენტრი

ავთანდილ 
ნარსავიძე

სახვითი 
ხელოვნების 
სტუდია

სახვითი ხელოვნების 
შესწავლა

გამოფენების და 
ნამუშევრების 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

აზებაიჯანული დღესასწაულის 
"ნოვრუზ ბაირამის" აღნიშვნა

ქ.მარნეულ
ი

20.03.2010 23.03.2010 3 დღე მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

კულტურის 
სახლის 
ადმინისტრაც
ია

ემზარ 
ნიკოლაძე; 
თეა 
შუბითიძე

კულტურის 
სახლის 
ადმინისტრაცია
აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის 
კულტურისა და 
ტურიზმის 
სამინისტრო

; 

აზერბაიჯანული 
კულტურის შენარჩუნება და
ხელშეწყობა

 
დამსწრე 
საზოგადოების და 
სტუმრების 
რიცხოვნობა; საზეიმო 
ღონისძიებების 
რაოდენობა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

35 საკლუბო დაწესებულებებისა 
და 2 სახელოვნებო სკოლების 
ხელშეწყობა

ახალქალაქ
ის, 

ახალციხის 
და 

ნინოწმინდ
ის 

მუნიციპალ
იტეტები

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია,        
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები,

ადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობისა და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური;      
გამგეობების 
კულტურისა 
და სპორტის 
სამსახურები

მ.დევნოსაძ
ე; 
ვ.გელაშვი
ლი; 
ვ.სტელმაშ
ოვი; 
ი.ზარიძე; 
ჟ.სნხჩიანი

მოსახლეობის ზოგადი 
კულტურის დონის 
ამაღლება;  ტრადიციული 
კულტურული 
ღონისძიებების ჩატარების 
შესაძლებლობა და 
ეთნოსისთვის 
დამახასიათებელი 
კულტურული 
ტრადიციების შენარჩუნება

35 საკლუბო 
დაწესებულბის 
რეაბილიტაცია, 2 
სახელოვნობო სკოლა

მოსახლეობის მიერ სხვა  სახის 
პრიორიტეტების განსაზღვრა



ს მს ხ რ
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

სახალხო დღესასწაულის 
"ტერიანობა - სომხური პოეზიის 
დღის" ორგანიზების და 
ჩატარების ხელშეწყობა

ნინოწმინდ
ის 

მუნიციპალ
იტეტი

06.2010 06.2010 1 დღე სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობისა და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური;      
გამგეობის 
კულტურისა 
და სპორტის 
სამსახური

მ.დევნოსაძ
ე; 
ს.ფნჯოიან
ი; 
ვ.გელაშვი
ლი; 
ჟ.სნხჩიანი

კერძო 
სპონსორები

სამოქალაქო ცნობიერების 
ამაღლება; ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის
ხელშეწყობა

 

მოწვეული 
სტუმრების 
რაოდენობა; დამსწრე 
ხალხის რაოდენობა; 
ღონისძიებაში 
მონაწილე 
მომღერლების და 
მოცეკვავეების 
რაოდენობა

ადგილობრივი ბიუჯეტის 
თანხების გადატანა 
გაუთვალისწინებელ და 
გადაუდებელ საჭიროებებზე

233

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

სახალხო დღესასწაულის 
„ვიქტორ ჰოვსეფიანის პოეზიის 
დღის“  ორგანიზების და 
ჩატარების ხელშეწყობა

ნინოწმინდ
ის 

მუნიციპალ
იტეტი

09.2010 09.2010 1 დღე სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობისა და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური;      
გამგეობის 
კულტურისა 
და სპორტის 

მ.დევნოსაძ
ე; 
ს.ფნჯოიან
ი; 
ვ.გელაშვი
ლი; 
ჟ.სნხჩიანი

კერძო 
სპონსორები

სამოქალაქო ცნობიერების 
ამაღლება; ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის
ხელშეწყობა

 

მოწვეული საპატიო 
სტუმრების 
რაოდენობა; დამსწრე 
ხალხის რაოდენობა; 
ღონისძიებაში 
მონაწილე 
მომღერლების 
მოცეკვავეების 
რაოდენობა

ადგილობრივი ბიუჯეტის 
თანხების გადატანა 
გაუთვალისწინებელ და 
გადაუდებელ საჭიროებებზე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

ახალგაზრდობის ფესტივალის  
ორგანიზების და ჩატარების 
ხელშეწყობა

ნინოწმინდ
ის 

მუნიციპალ
იტეტი

05.2010 05.2010 1 თვე სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ს მს ხ რადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობისა და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური;      
გამგეობის 
კულტურისა 
და სპორტის 

მ.დევნოსაძ
ე; 
ს.ფნჯოიან
ი; 
ვ.გელაშვი
ლი; 
ჟ.სნხჩიანი

კერძო 
სპონსორები

სამოქალაქო ცნობიერების 
ამაღლება; ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის
ხელშეწყობა

 

მოწვეული საპატიო 
სტუმრების 
რაოდენობა; დამსწრე 
ხალხის რაოდენობა; 
ღონისძიებაში 
მონაწილე 
მომღერლების 
მოცეკვავეების 
რაოდენობა

ადგილობრივი ბიუჯეტის 
თანხების გადატანა 
გაუთვალისწინებელ და 
გადაუდებელ საჭიროებებზე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

ეთნოგრაფიული ფესტივალის 
„ჯავახეთის ხმები“ ორგანიზების 
და ჩატარების ხელშეწყობა

ნინოწმინდ
ის 

მუნიციპალ
იტეტი

10.2010 10.2010 7 დღე სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობისა და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური;      
გამგეობის 
კულტურისა 
და სპორტის 

მ.დევნოსაძ
ე; 
ს.ფნჯოიან
ი; 
ვ.გელაშვი
ლი; 
ჟ.სნხჩიანი

კერძო 
სპონსორები

სამოქალაქო ცნობიერების 
ამაღლება; ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის
ხელშეწყობა

 

მოწვეული საპატიო 
სტუმრების 
რაოდენობა; დამსწრე 
ხალხის რაოდენობა; 
ღონისძიებაში 
მონაწილე 
მომღერლების 
მოცეკვავეების 
რაოდენობა

ადგილობრივი ბიუჯეტის 
თანხების გადატანა 
გაუთვალისწინებელ და 
გადაუდებელ საჭიროებებზე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

დუხობორთა თემის 
დღესასწაულის „თოვლის 
მოფენა“ ორგანიზების და 
ჩატარების ხელშეწყობა

სოფ.გორე
ლოვკა

10.2010 10.2010 1 დღე დუხობორთა თემი ადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობისა და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური;      
გამგეობის 
კულტურისა 
და სპორტის 

მ.დევნოსაძ
ე; 
ს.ფნჯოიან
ი; 
ვ.გელაშვი
ლი; 
ჟ.სნხჩიანი

კერძო 
სპონსორები

დუხობორთა თემის 
რელიგიური და 
კულტურული 
ტრადიციების შენარჩუნება

მოწვეული საპატიო 
სტუმრების 
რაოდენობა; დამსწრე 
ხალხის რაოდენობა; 
ღონისძიებაში 
მონაწილე 
მომღერლების 
მოცეკვავეების 
რაოდენობა

თემის წევრთა მიგრაცია 
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

სახალხო დღესასწაულის 
„ჯივანობა“  ორგანიზების და 
ჩატარების ხელშეწყობა

ქ. 
ახალქალაქ

ი

06.2010 06.2010 1 დღე სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობისა და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური;      
გამგეობის 
კულტურისა 
და სპორტის 
სამსახური

მ.დევნოსაძ
ე; 
ს.ფნჯოიან
ი; 
ვ.გელაშვი
ლი; 
ჟ.სნხჩიანი

კერძო 
სპონსორები

სამოქალაქო ცნობიერების 
ამაღლება; ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის
ხელშეწყობა

 

მოწვეული საპატიო 
სტუმრების 
რაოდენობა; დამსწრე 
ხალხის რაოდენობა; 
ღონისძიებაში 
მონაწილე 
მომღერლების 
მოცეკვავეების 
რაოდენობა

ადგილობრივი ბიუჯეტის 
თანხების გადატანა 
გაუთვალისწინებელ და 
გადაუდებელ საჭიროებებზე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.2 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
თვითმყოფადო
ბის 
შენარჩუნება

ფოლკლორის საერთაშორისო 
ფესტივალის ორგანიზების და 
ჩატარების ხელშეწყობა

ქ. 
ახალქალაქ

ი

07.2010 07.2010 7 დღე სამხარეო 
ადმინისტრაცია; 
ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობისა და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური;      
გამგეობის 
კულტურისა 
და სპორტის 
სამსახური

მ.დევნოსაძ
ე; 
ს.ფნჯოიან
ი; 
ვ.გელაშვი
ლი; 
ჟ.სნხჩიანი

კერძო 
სპონსორები

სამოქალაქო ცნობიერების 
ამაღლება; ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის
ხელშეწყობა

 

მოწვეული საპატიო 
სტუმრების 
რაოდენობა; დამსწრე 
ხალხის რაოდენობა; 
ღონისძიებაში 
მონაწილე 
მომღერლების 
მოცეკვავეების 
რაოდენობა

ადგილობრივი ბიუჯეტის 
თანხების გადატანა 
გაუთვალისწინებელ და 
გადაუდებელ საჭიროებებზე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.3 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
მემკვიდრეობი
ს დაცვა

ეროვნული უმცირესობათა 
მატერიელური და 
არამატერიალური 
კულტურული ფასეულობების 
დაცვის პროგრამის ფარგლებში 
სომხური კულტურული ძეგლის 
"მუღნის სურბ გევორქ" 
ეკლესიის  რესტავრაცია 

ქ. თბილისი 01.05.2010 31.12.2010 8 თვე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და 
სპორტის 
სამინისტროს 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
დაცვის ეროვნული 
სააგენტო

ცნობილი 
გახდება 
ტენდერის 
ჩატარების 
შემდეგ

მნიშვნელოვანი სომხური 
რელიგიური ძეგლის 
გადარჩენა; შესაბამისი 
რელიგიური რიტუალების 
შესრულების საშუალება; 
მეტი რელიგიური 
ტოლერანტობის მიღწევა   

სატენდერო ვადებისა 
და პროცედურების 
სისწრაფე; 
სარესტავრაციოდ 
გამოყოფილი თანხის 
რაოდენობა; 
სარესტავრაციო 
სამუშაოების 
შესრულების ვადები  

დაფინანსების სიმცირე ან შეწყვეტა; 
გეოლოგიური და 
მეტერეოლოგიური პირობები
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.3 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
მემკვიდრეობი
ს დაცვა

კონფერენციის ორგანიზება 
თემაზე "ვაინახური (ქისტური) 
ენის ტრადიციებისა და 
კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის მდგომარეობა და 
შემდგომი ამოცანები პანკისის 
ხეობის მცხოვრებთა 
მაგალითზე" 

კახეთის 
მხარე

28.10.2010 28.10.2010 1 დღე საზოგადოებრივი 
საბჭო, თესაუ, 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია, 
ახმეტის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ახმეტის 
მუნიციპალი
ტეტის 
კულტურის 
ცენტრი

დ.თათოშვ
ილი; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი; 
ზ.გუმაშვი
ლი; 
მ.ნეშუმაშვ
ილი; 
კ.მაისურაძ
ე; 
ე.აშიროვა; 
ი.წიკლაურ
ი; 
გ.გოცირიძ
ე; 
თ.ახალმოს
ულიშვილ
ი; 
გ.სიბაშვი
ლი; 
დ.მაისურა
ძე

თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
სსიპ 
პოლიტოლოგი
ური 
ინსტიტუტი

კულტურული 
მემკვიდრეობის შესწავლის 
და დაცვის ტრადიციების 
შექმნა, ტოლერანტული 
სულისკვეთების 
ხელშეწყობა 
საზოგადოებაში; ვაინახური 
კულტურის შენარჩუნების 
ხელშეწყობა

კონფერენციაზე 
დამსწე ხსენებლების 
რაოდენობა ასევე 
კონფერენციის 
ხანგრძლივობა

ფინანსური უზრუნველყოფის 
პრობლემები; მეცნიერი 
სპეციალისტების მოტივაციის 
დაბალი დონე 
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.3 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
მემკვიდრეობი
ს დაცვა

ეროვნული უმცირესობების 
სამუსიკო საღამოს ჩატარება

ქ. თელავი 30.10.2010 30.10.2010 1 დღე საზოგადოებრივი 
საბჭო, ლ. ონიანი

თელავის 
მუნიციპალი
ტეტის 
კულტურის 
სამსახური

ლ.ონიანი; 
მ.დაღუნდ
არიძე; 
ვ.ფეიქრიშვ
ილი

თელავის 
სამუსიკო 
სასწავლებელი

უმცირესობების 
მუსიკალური ხელოვნების 
პოპულარიზაცია; 
კულტური განვითარების 
ხელშეწყობა

ღონისძიებაზე 
დამსწრეების 
რაოდენობა; 
მომღელების და სხვა 
დარგში 
მონაწილეების 
რიცხოვნობა

დაფინანსების წყაროს ვერ 
გამოძებნა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.3 ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
კულტურული 
მემკვიდრეობი
ს დაცვა

ეროვნული უმცირესობათა 
კულტურული და ისტორიული 
ძეგლების აღრიცხვა და 
ინვერტარიზაცია

კახეთის 
ყველა 

მუნიციპალ
იტეტში

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო 
ნ.ლატიბაშვილი, 
კახეთის მხარის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

მუნიციპალი
ტეტების 
კულტურის 
სასმსახურები

მ.დაღუნდ
არიძე; 
აკ.მჭედლი
შვილი; 
გ.ურჩუხიშ
ვილი; 
ზ.გუმაშვი
ლი; 
ზ.გაგნიძე; 
თ.ზურიაშ
ვილი

თელავის 
უნივერსიტეტი, 
საჯარო 
სკოლები, 
მოსწავლე 
ახალგაზრდობი
ს რაიონული 
სახლები, 
სახელმწიფო 
მუზეუმები

აღრიცხვის მოწესრიგება, 
მონაცემთა ბაზაში 
ძეგლების შესახებ 
ინფორმაციის განთავსება; 
ეროვნული უმცირესობების 
კულტურული 
კულტურული ძეგლების 
დაცვის ხელშეწყობა

აღრიცხული 
ძეგლების რაოდენობა

მცირე დაფინანსების შესაძლო 
პრობლემა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ეთნიკური უმცირესობათა 
მუსიკალური ფესტივალი ”ერთი 
ცის ქვეშ”

ქ. წალკა 6/1/2010 6/1/2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო

მაია 
ხვიჩია,       
სალომე 
სულაბერი
ძე, სავალან
მირზოევი

 

ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია
უმცირესობის 
საკითხთა 
ევროპული 
ცენტრი (ECMI)

; 

ეროვნული უმცირესობების 
კულტურათაშორისო 
დიალოგის ხელშეწყობა; 
ქვემო ქართლის 
მრავალეთნიკური 
მოსახლეობის 
კულტურული 
ურთიერთობების 
განვითარება და მათი 
შემდგომი ინტეგრირება 
ქართულ კულტურულ 
სივრცეში

სხვადასხვა 
ეროვნულ/ეთნიკური 
წარმომავლობის 
მონაწილე მოზარდი 
მუსიკალური 
სკოლების ბავშვთა 
რაოდენობა; 
დამსწრეების 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მონაწილეთა მოტივაციის დაბალი 
დონე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ეთნიკური უმცირესობათა 
მუსიკალურ-ფოლკლორული 
ფესტივალი ”ერთი ცის ქვეშ”

ქ. თელავი 15.10.2010 15.10.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო

მაია 
ხვიჩია,       
სალომე 
სულაბერი
ძე, მექა 
ხანგოშვი
ლი

კახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია
უმცირესობის 
საკითხთა 
ევროპული 
ცენტრი (ECMI)

; 

ეროვნული უმცირესობების 
კულტურათაშორისო 
დიალოგის ხელშეწყობა; 
კახეთის მრავალეთნიკური 
მოსახლეობის 
კულტურული 
ურთიერთობების 
განვითარება და მათი 
შემდგომი ინტეგრირება 
ქართულ კულტურულ 
სივრცეში

სხვადასხვა 
ეროვნულ/ეთნიკური 
წარმომავლობის 
მონაწილე სკოლის 
მოსწავლეების 
რაოდენობა; 
ფოლკლორული 
ანსამბლების, 
მხატვრების 
რაოდენობა 
დამსწრეების 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მონაწილეთა მოტივაციის დაბალი 
დონე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

"ვეფხისტყაოსნის" ჩეჩნური 
თარგმნის ხელმეორედ 
გამოცემის და პრეზენტაციის 
ხელშეწყობა

ქ. თბილისი 23.09.2010 23.09.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

მექა 
ხანგოშვი
ლი

”კავკასიის 
ფონდი”; 
ჩეჩნური 
დიასპორა 
საქართველოში 
და უცხოეთში

ჩრდილო კავკასიის 
ხალხებთან 
ურთიერთობების აღდგენა 
და გამტკიცება; საერთო 
კავკასიური კულტურის 
შენარჩუნების ხელშეწყობა; 
ვაინახური (ჩეჩნური, 
ინგუშური, ქისტური)  
საზოგადოებისათვის 
მსოფლიო (ქართული) 
შედევრის უკეთ გაცნობა

პრეზენტაციის 
მონაწილეთა 
რაოდენობა; 
წარმოდეგნილი 
ბეჭვდითი 
პროდუქციის 
რაოდენობა

გამოსაცემი წიგნის თარგმისა და 
რედაქტირების პროცესის 
შეყოვნება; უცხოეთიდან და 
ჩეჩნეთიდან ჩამოსასვლელი 
სტუმრების მგზავრობის შეფერხება; 
ჩეჩენი მთარგმნელის თბილისში 
მგზავრობის და დროებითი 
საცხოვრებლის უზრუნველყოფა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

საქართველოში მცხოვრები 
სხვადასხვა ეროვნების 
ახალგაზრდა პოეტთა და 
პროზაიკოსთა გამოვლენა; 
პირველი სამუშაო შეხვედრის 
ორგანიზება სხვადასხვა 
კულტურულ სფეროში მოღვაწე 
ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებთან, 
თეატრებისა და 
ლიტერატურულ გაერთიანებათა
ხელმძღვანელებთან, ასევე 
მწერლებთან და 
მთარგმნელებთან, რომლებიც 
წარმოადგენენ საქართველოში 
მცხოვრებ ეროვნულ/ეთნიკურ 
უმცირესობებს

 

ქ. თბილისი 04.01.2010 26.01.2010 22  დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

სალომე 
სულაბერი
ძე

USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა" 

 

შეხვედრის 
მონაწილეებისათვის 
პროექტის გაცნობა; მათი 
რეკომენდაციების 
გაზიარება; სამომავლო 
კომუნიკაციის, 
ურთიერთობების 
დარეგულირება და 
კოორდინირება აღნიშნულ 
პროექტთან დაკავშირებით

შეხვედრის 
მონაწილეების 
რაოდენობა; 
აზალგაზრდა 
პოეტების 
ტერიტორიული 
დასახლების 
მრავალფეროვნება

პოეტების მხრიდან 
დაინტერესებულობის დაბალი 
დონე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

საქართველოში მცხოვრები 
სხვადასხვა ეროვნების 
ახალგაზრდა პოეტთა და 
პროზაიკოსთა გამოვლენა და  
აზერბაიჯანელ პოეტებთან და 
პროზაიკოსებთან შეხვედრის 
ორგანიზება და ჩატარება ქვემო 
ქართლში

ქ. რუსთავი 14.04.2010 14.04.2010 1  დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

სალომე 
სულაბერი
ძე; სავალან
მირზოევი;

 

USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა" 

 

პროექტის გაცნობა და 
კავშირების დამყარება   
ქვემო-ქართლის 
ადგილობრივ ახალგაზრდა 
პოეტებთან

ახალგაზრდა 
პოეტების 
რაოდენობა;  
აზალგაზრდა 
პოეტების 
ტერიტორიული 
დასახლების 
მრავალფეროვნება

პოეტების მხრიდან 
დაინტერესებულობის დაბალი 
დონე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

საქართველოში მცხოვრები 
სხვადასხვა ეროვნების 
ახალგაზრდა პოეტთა და 
პროზაიკოსთა გამოვლენა და  
სომეხ პოეტებთან და 
პროზაიკოსებთან შეხვედრის 
ორგანიზება და ჩატარება სამცხე-
ჯავახეთში

სამცხე-
ჯავახეთის 

მხარე 

25.06.2010 25.06.2010 1  დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

სალომე 
სულაბერი
ძე; არმენ 
ამირხანიან
ი;

USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა" 

 

პროექტის გაცნობა და 
კავშირის დამყარება   სამცხე
ჯავახეთის ადგილობრივ 
ახალგაზრდა პოეტებთან

ახალგაზრდა 
პოეტების 
რაოდენობა; 
აზალგაზრდა 
პოეტების 
ტერიტორიული 
დასახლების 
მრავალფეროვნება

პოეტების მხრიდან 
დაინტერესებულობის დაბალი 
დონე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

საქართველოში მცხოვრები 
სხვადასხვა ეროვნების 
ახალგაზრდა პოეტთა და 
პროზაიკოსთა გამოვლენა და  
აზერბაიჯანელ პოეტებთან და 
პროზაიკოსებთან შეხვედრის 
ორგანიზება და ჩატარება 
კახეთში

კახეთის 
მხარე

14.05.2010 14.05.2010 1  დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

სალომე 
სულაბერი
ძე; არმენ 
ამირხანიან
ი;

USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა" 

 

პროექტის გაცნობა და 
კავშირის დამყარება   სამცხე
ჯავახეთის ადგილობრივ 
ახალგაზრდა პოეტებთან

ახალგაზრდა 
პოეტების 
რაოდენობა; 
აზალგაზრდა 
პოეტების 
ტერიტორიული 
დასახლების 
მრავალფეროვნება

პოეტების მხრიდან 
დაინტერესებულობის დაბალი 
დონე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

საქართველოში მცხოვრები 
სხვადასხვა ეროვნების 
ახალგაზრდა პოეტთა და 
პროზაიკოსთა გამოვლენა და  
მათთან შეხვედრის ორგანიზება 
თბილისში

ქ. თბილისი 02.07.2010 02.07.2010 1  დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

სალომე 
სულაბერი
ძე, მაია 
ხვიჩია

USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა" 

 

პროექტის გაცნობა და 
კავშირის დამყარება   
თბილისის ადგილობრივ 
ახალგაზრდა პოეტებთან

ახალგაზრდა 
პოეტების 
რაოდენობა; 
აზალგაზრდა 
პოეტების 
ტერიტორიული 
დასახლების 
მრავალფეროვნება

პოეტების მხრიდან 
დაინტერესებულობის დაბალი 
დონე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

საქართველოში მცხოვრები 
სხვადასხვა ეროვნების 
ახალგაზრდა პოეტთა და 
პროზაიკოსთა მონაწილეობით 
ლიტერატურული საღამოს 
ორგანიზება და ვირტუალური 
კლუბის ჩამოყალიბება-
პრეზენტაცია

ქ. თბილისი 08.10.2010 08.10.2010 1  დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

სალომე 
სულაბერი
ძე

თბილისის 
მერია; 
საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა 
დაცვისა და 
სპორტის 
სამინისტრო

საქართველოში მცხოვრები 
ქართველი, სომეხი, 
აზერბაიჯანელი და სხვა 
ეროვნების ახალგაზრდა 
პოეტების 
ურთიერთკავშირის 
დამყარება და გაცნობა

ახალგაზრდა 
პოეტების 
რაოდენობა;  
აზალგაზრდა 
პოეტების რაოდენობა 
რომლებიც 
წაიკითხავენ ლექსებს

რეგიონებიდან ახალგაზრდა 
პოეტების ჩამოსვლასთან 
დაკავშირებული პროცესების 
შეფერხება;  დაფინასების შეწყვეტა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

საქართველოში მცხოვრები 
მრავალენოვან პოეტთა და 
პროზაიკოსთა ლექსების და სხვა 
ლიტერატურული 
ნაწარმოებების კრებულის 
მომზადება-რედაქტირება და 
გამოცემის ხელშეწყობა

ქ. თბილისი 20.10.2010 20.10.2010 2 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

სალომე 
სულაბერი
ძე

საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა 
დაცვისა და 
სპორტის 
სამინისტრო; 
მწერალთა 
კავშირი; 
მეცენატები 
და/ან სხვა 
სპონსორები

საქართველოში მცხოვრები 
მრავალენოვან პოეტთა და 
პროზაიკოსთა ლექსების 
პოპულარიზაცია; 
მრავალეროვანი პოეზიის 
ხელშეწყობა

კრებულის 
რაოდენობა; პოეტთა 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
ნაწარმოებების ნაკლებობა; პოეტთა 
მოტივაციის დაბალი დონე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

საქართველოში მცხოვრები 
მრავალენოვან პოეტთა და 
პროზაიკოსთა მოღვაწეობის, 
ახლად ჩამოყალიბებული 
კლუბის საქმიანობის, 
ლიტერატორების შესახებ და 
სხვა მასალების შემცველი 
სპეციალური 2 საგაზეთო 
ჩანართის მომზადება-დიზაინი-
რედაქტირება და მათი 
გამოცემის/ გავრცელების 
უზრუნველყოფა

ქ. თბილისი 08.10.2010 23.12.2010 2,5 თვე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

სალომე 
სულაბერი
ძე

საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა 
დაცვისა და 
სპორტის 
სამინისტრო; 
მწერალთა 
კავშირი; 
მეცენატები 
და/ან სხვა 
სპონსორები; 
გაზეთების 
("რეზონანსი", 
"ალია", "24 
საათი", 
"ვრასტანი", 
"გურჯისტანი") 
რედაქციები და 
მათი 
სადისტრიბუცი
ო ქსელი

საქართველოს სხვადასხვა 
რეგიონებში ვირტუალური 
კლუბის და მასთან 
დაკავშირებული 
სიახლეების შესახებ 
ინფორმირებულობა

ჩანართების 
რაოდენობა; ჩანართის
რედაქტორი 
გაზეთების 
რაოდენობა ასევე 
გავრცელების არეალი

 
დაფინანსების შეწყვეტა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

საქართველოში მცხოვრები 
მრავალენოვან პოეტთა და 
პროზაიკოსთა ლექსების და სხვა 
ლიტერატურული 
ნაწარმოებების კრებულის 
პრეზენტაციის ორგანიზება

ქ. თბილისი 23.12.2010 23.12.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

სალომე 
სულაბერი
ძე

საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა 
დაცვისა და 
სპორტის 
სამინისტრო; 
მწერალთა 
კავშირი; 
მეცენატები 
და/ან სხვა 
სპონსორები

საქართველოში მცხოვრები 
მრავალენოვან პოეტთა და 
პროზაიკოსთა ლექსების და 
სხვა ლიტერატურული 
ნაწარმოებების კრებულის 
პოპულარიზაცია

დამსწრე 
პროზაიკოსთა და 
პოეტთა რაოდენობა; 
დაბეჭდილი 
კრებული რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
ნაწარმოებების ნაკლებობა; პოეტთა 
მოტივაციის დაბალი დონე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში საქართველოს 
კულტურულ ცენტრის 
"კავკასიური სახლი" 
საქმიანობის ხელშეწყობა  

ქ. თბილისი 01.01.210 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და
სპორტის 
სამინისტრო 

 

ხელოვნებისა 
და 
განათლების 
დეპარტამენტ
ი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

მარიკა 
ქიქოძე

ფონდი 
”ჰორიზონი”

ეროვნული უმცირესობების 
კულტურათა შორისი 
დიალოგის ხელშეწყობა; 
საქართველოში მცხოვრები 
კავკასიელების 
კულტურული 
ურთიერთობების 
განვითარება და მათი 
შემდგომი ინტეგრირება 
ქართულ კულტურულ 
სივრცეში

ჩატარებული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა

სახელმწიფო და სხვა დონორების 
მიერ დაფინანსების შეწყვეტა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

საქართველოს ეროვნული 
უმცირესობების კულტურის 
მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში ცალკეული 
პროექტებისა და ინიციატივების 
მხარდაჭერა  

ქ. 
თბილისი, 
საქართველ

ოს 
რეგიონები

01.01.210 31.12.2010 12 თვე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და
სპორტის 
სამინისტრო 

 

ხელოვნებისა 
და 
განათლების 
დეპარტამენტ
ი

მარიკა 
ქიქოძე

ეროვნული უმცირესობების 
კულტურათა შორისი 
დიალოგის ხელშეწყობა; 
საქართველოში მცხოვრები 
ეროვნული/ ეთნიკური 
უმცირესობების 
კულტურული 
ურთიერთობების 
განვითარება და მათი 
შემდგომი ინტეგრირება 
ქართულ კულტურულ 
სივრცეში

კონკურსებში 
გამარჯვებული 
პროექტების და/ან 
ინიციატივების 
რაოდენობა; 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან მათ 
დასაფინანსებლად 
გამოყოფილი თანხის 
ოდენობა; ცალკეული 
პროექტების 
წარმატების 
შესაფასებელი 
ინდიკატორები

სახელმწიფოს მიერ დაფინანსების 
შეწყვეტა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

დაღესტნელი კინორეჟისორის 
ალი ავარსკის ფილმის "მუზეუმი
ღია ცის ქვეშ" გადაღების 
ხელშეწყობა

 
საქართველ

ოს 
რეგიონები

01.01.2010 30.04.2010 4 თვე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და 
სპორტის 
სამინისტრო 

ქართველი და დაღესტნელი 
ხალხის მეგობრობის, 
ტოლერანტობის დონის 
გაზრდა; კავკასიელი 
ხალხის ურთიერთობების 
გაღრმავება; დაღესტნული 
კულტურის 
პოპულარიზაცია

ფილმის 
ხანგრძლივობა; 
ფილმის ბიუჯეტი

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მეტერეოლოგიური პირობების 
გაუარესება
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

წალკის ღმრთის მშობლის შობის 
სახელობის ეკლესია 
მონასტერთან არსებული 
საკვირაო სკოლის გახსნა 150 
მოსწავლეზე

ქ.წალკა 09.03.2010 30.04.2010 52 დღე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
კულტურის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
სპორტის 
სამსახური

მ.გვიჩიანი; 
ვ.კობახიძე  

საქართველოს 
საპატრიარქო; 
ცალკეული 
მეცენატები

ხელოვნების სახეობების და 
სპეციალიზებული 
კურსების (ხეზე კვეთა, 
ქვაზე კვეთა, ქართული 
საგალობლები, ქართული 
ხალხური სიმღერები, 
ხალხური საკრავები და 
ცეკვები, ხალიჩების ქსოვა 
დაზგაზე, მინანქარი, 
ოქრომჭედლობა, საბაზისო 
კომპიუტერული უნარ-
ჩვევები და ინგლისური 
ენის საფუძვლები) სწავლა-
დაუფლება; ადგილობრივ 
მოზარდების და 
ახალგაზრდების ზოგადი 
განათლების დონის 
ამაღლება, პროფესიული 
უნარ-ჩვევების შეძენა და 
მათი ჰუმანური 
განვითარება 

სპეციალიზებული 
წრეების რაოდენობა 
და მრავალსახეობა; 
მოსწავლეების 
რაოდენობა; ნაკეთი 
ხელოვნების 
ნიმუშების 
რაოდენობა; 
გამართული 
კონცერტების/ 
გამოფენების 
რაოდენობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
ახალგაზრდების პასიურობა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

თემატური სემინარი - კახეთის 
მხარეში მცხოვრები ეთნიკური 
უმცირესობათა  ჯგუფებს შორის 
ნეგატიური დამოკიდებულების 
დაძლევის და ტოლერანტობის 
დამკვიდრებისათვის

კახეთის 
მხარე

28.04.2010 28.04.2010 1 დღე თესაუ, 
საზოგადოებრივი 
საბჭო, 
სპეციალისტები

საგანმანათლე
ბლო 
რესურსცენტ
რები, 
კულტურის 
ცენტრები, 
კახეთის 
მწერალთა 
სამხარეო 
ასოციაცია

ი.იუსუპოვ
ი; 
ე.აშიროვა; 
ა.ალიევა; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი; 
ფ.რაინაუ
ლი

სსიპ 
პოლიტოლოგიი
ს ინსტიტუტი

უმცირეოსბათა მიერ 
თავისი უფლება-
მოვალეობების გამოკვეთა; 
პასუხისმგებლობის 
გაძლიერება და 
შემწყნარებლობის 
დანერგვის გაუმჯობესება

სემინარზე 
მონაწილეების 
რაოდენობა; 
სემინარის 
ხანგრძლივობა

დაფინანსების შეწყვეტა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

თელავის, ლაგოდეხის და 
ყვარელის მუნიციპალიტეტებში 
რუსი სამხედრო პირების საძმო 
სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა

ქ.თელავი, 
ქ.ლაგოდეხ

ი, 
ქ.ყვარელი

25.08.2010 30.08.2010 6 დღე თელავის, 
ლაგოდეხისა და 
ყვარლის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

თელავის, 
ლაგოდეხისა 
და ყვარლის 
მუნიციპალი
ტეტების 
ახალგაზრდო
ბის საქმეთა 
სამსახურები

მ.ნერსეზაშ
ვილი; 
მ.დაღუნდ
არიძე; 
ფ.რაინაუ
ლი

თელავის 
უნივერსიტეტი, 
მწერალთა 
სამხარეო 
ასოციაცია

ორ ხალხს შორის 
ურთიერთობის 
ნაწილობრივი მოწესრიგება, 
სახალხო დიპლომატიის 
პირველი ნაბიჯების 
გადადგმა, კონფრონტაციის 
დაძლევა, დეოკუპაციის 
პროცესის დაწყების 
მცდელობა

გაწმენდილი-
მოვლილი 
სასაფლაოების 
ფართობი

რუსეთის საელჩოს დახურვა 
საქართველოში
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6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

თემატური შეხვედრა - ”ლესია 
უკრაინკა და თელავი”

ქ.თელავი 30.11.2010 30.11.2010 1 დღე საზოგადოებრივი 
საბჭო, თესაუ, 
უკრაინის საელჩო

თელავის 
მუნიციპალი
ტეტის 
კულტურის 
სამსახური

გ.ურჩუხიშ
ვილი; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი; 
მ.დაღუნდ
არიძე

ისტორიულ-
ეთნოგრაფიულ
ი მუზეუმი

გასული საუკუნის 
დასაწყისში კახეთში 
მცხოვრები უკრაინელების 
ამაგის შესწავლა და 
გამოქვეყნება

შესწავლილი 
მასალების/მონაცემებ
ის რაოდენობა

უკრაინაში მივლინების ხარჯების 
დაფინანსება
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კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

მხარის საჯარო სკოლებში 
ტოლერანტობის, როგორც 
საგნის დანერგვა

კახეთის 
მხარის 

მუნიციპალ
იტეტები

01.09.2010 31.12.2010 4 თვე განათლების 
სამინისტრო

კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალი
ტეტების 
კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალი
ტეტების 
გამგეობები

გამგებლებ
ის 
თანაშემწეე
ბი, 
ნ.ლატიბაშ
ვილი

საგანმანათლებ
ლო 
რესურსცენტრებ
ი, საჯარო 
სკოლების 
სამეურვეო 
საბჭოები, 
თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

შემწყნარებლობისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების 
სხვა ატრიბუტების არსის 
შეცნობა

კვირაში საათების 
რაოდენობა; 
სკოლების რაოდენობა

მოსწავლეთა ინდიფერენტულობა



263

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

დმანისის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიულ ერთეულებს 
შორის სპორტული შეჯიბრის 
ორგანიზება და ჩატარება 
ფეხბურთში

სოფ. 
განთიადი

01.04.2010 31.05.2010 2 თვე დმანისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

დმანისის 
მუნიციპალი
ტეტის 
გამგეობის 
კულტურის, 
განათლების, 
სპორტის, 
ძეგლთა 
დაცვისა და 
ახალგაზრდო
ბის საქმეთა 
სამსახური

შუქრი 
ჩხეტიანი 
(მთ.სპეცია
ლისტი 
სპორტის 
საკითხებშ
ი)

სპორტული 
სკოლა და 
ტერიტორიული 
ერთეულები

ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
დამკვიდრება; სპორტის 
განვითარება; სხვადასხვა 
დასახლებული 
ადგილებიდან 
მოსახლეობის ერთმანეთის 
უკეთ გაცნობა-
დამეგობრება; ადამიანური 
კონტაქტების დამყარება და 
კავშირების გაბმა 

მონაწილე გუნდების 
რაოდენობა; 
მონაწილე 
სპორტსმენების და 
მაყურებლების-
გულშემატკივრების 
რაოდენობა

მეტერეოლოგიური პირობები
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ეროვნული უმცირესობების 
კულტურული მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში ბაქოდან 
და ერევნიდან მოსწავლეთა 
ჩამოყვანა და 
ფართომასშტაბიანი აქციის 
"თბილისი - ტოლერანტობის 
ქალაქი" მოწყობა

ქ. თბილისი 01.04.2010 31.04.2010 1 თვე თბილისის მერიის 
სოციალური 
მომსახურებისა და 
კულტურის 
საქალაქო 
სამსახური

განათლებისა 
და 
კულტურის 
განყოფილეობ
ა

მ. ქაცარავა
შ. 
მაღლაკერი
ძე; ქ. 
ტრაპაიძე

; თბილისის 98-ე 
საჯარო სკოლა

მულტიეთნიკური 
კულტურული 
ურთიერთობების 
განვითარება; 
კულტურათაშორისო 
დიალოგის ხელშეწყობა; 
საქართველოში მცხოვრები 
ეროვნული უმცირესობების 
თვითმყოფადობის 
შენარჩუნება

სასომხეთიდან და 
აზერბაიჯანიდან 
ჩამოყვანილ 
მოსწავლეთა 
რაოდენობა; აქციაში 
მონაწილეების 
რაოდენობა და მათი 
წარმოშობის 
ტერიტორიული 
არეალი; ; სხვადასხვა 
ეროვნების 
წარმომადგენლობის 
მაჩვენებელი; 
ჩატარებული 
ღონისძიებების 
რაოდენობა და 
ხანგრძლივობა

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მოსწავლეთა ჩამოყვანის 
ლოგისტიკური საკითხები
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ეროვნული უმცირესობების 
კულტურული მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში 
ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-
მუზეუმში ინგუში მწერლის 
გესაევის შემოქმედებითი 
საღამოს მოწყობა

ქ. თბილისი ??.09.2010 ??.09.2010 1 დღე თბილისის მერიის 
სოციალური 
მომსახურებისა და 
კულტურის 
საქალაქო 
სამსახური

განათლებისა 
და 
კულტურის 
განყოფილეობ
ა

მ. ქაცარავა
შ. 
მაღლაკერი
ძე; 
ნ.გიორგიძ
ე

; კავკასიის 
ხალხთა ფონდი
თბილისის 
ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის 
სახელობის 
სახლ-მუზეუმი

; 
ინგუშური (ვაინახური) 
კულტურის ხელშეწობა და 
პოპულარიზაცია; ქართულ-
ინგუშური 
ურთიერთობების 
ხელშეწყობა

ღონისძიების 
ხანგრძლივობა; 
მონაწილეთა და 
სტუმრების 
რაოდენობა; 
სხვადასხვა 
ეროვნების 
წარმომადგენლობის 
მაჩვენებელი
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ეროვნული უმცირესობების 
კულტურული მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში 
ქართველ და ებრაელ 
მანდილოსნებისადმი 
მიძღვნილი შემოქმედებითი 
საღამოების ციკლის მოწყობა

ქ. თბილისი 01.05.2010 31.05.2010 1 თვე თბილისის მერიის 
სოციალური 
მომსახურებისა და 
კულტურის 
საქალაქო 
სამსახური

განათლებისა 
და 
კულტურის 
განყოფილეობ
ა

მ. ქაცარავა
შ. 
მაღლაკერი
ძე; 
ნ.გიორგიძ
ე

; მსოფლიოს 
ქართველ და 
ებრაელ ქალთა 
კავშირი; 
თბილისის 
ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის 
სახელობის 
სახლ-მუზეუმი

ქართულ-ებრაელური 
ურთიერთობების 
განვიტარების ხელშეწყობა; 
ებრაელური კულტურის 
პოპულარიზაცია

ღონისძიების 
ხანგრძლივობა; 
მონაწილეთა და 
სტუმრების 
რაოდენობა; 
სხვადასხვა 
ეროვნების 
წარმომადგენლობის 
მაჩვენებელი
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ეროვნული უმცირესობების 
კულტურული მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში მრგვალი 
მაგიდისა, კონკურსების და 
გამოფენის მოწყობა თემაზე 
"კულტურათა დიალოგი -
თბილისური კალეიდოსკოპი" 

ქ. თბილისი 01.10.2010 31.10.2010 1 თვე თბილისის მერიის 
სოციალური 
მომსახურებისა და 
კულტურის 
საქალაქო 
სამსახური

განათლებისა 
და 
კულტურის 
განყოფილეობ
ა

მ. ქაცარავა
შ. 
მაღლაკერი
ძე; 
ნ.გიორგიძ
ე

; თბილისის 
ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის 
სახელობის 
სახლ-მუზეუმი

ეროვნულ/ეთნიკურ 
უმცირესობათა კულტურის 
მრავალფეროვნების 
ხელშეწყობა და 
პოპულარიზაცია; 
ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
ხელშეწყობა

ღონისძიებების 
რაოდენობა და 
მასშტაბი; 
მონაწილეთა რიცხვი; 
სხვადასხვა 
ეროვნების 
წარმომადგენლობის 
მაჩვენებელი
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.4 
ტოლერანტობი
ს 
სულისკვეთები
ს მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი 
დიალოგისა და 
კავშირების 
ხელშეწყობა 

ეროვნული უმცირესობების 
კულტურული მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში 
ლიტერატურული კონკურსის 
მოწყობა თემაზე 
"მრავალეროვანი საქართველო"

ქ. თბილისი 01.12.2010 31.12.2010 1 თვე თბილისის მერიის 
სოციალური 
მომსახურებისა და 
კულტურის 
საქალაქო 
სამსახური

განათლებისა 
და 
კულტურის 
განყოფილეობ
ა

მ. ქაცარავა
შ. 
მაღლაკერი
ძე; 
ნ.გიორგიძ
ე

; თბილისის 
ნიკოლოზ-
ბარათაშვილის 
სახელობის 
სახლ-მუზეუმი

ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
ხელშეწყობა; 
საქართველოში მხცოვრები 
ეროვნულ/ეთნიკური 
უმცირესობების კულტურის
შესახებ ცოდნის გაღრმავება 
და პოპულარიზაცია 

 

ღონისძიებების 
ხანგრძლივობა; 
მონაწილეთა რიცხვი; 
მათი წარმოშობის 
ტერიტორიული 
არეალი; სხვადასხვა 
ეროვნების 
წარმომადგენლობის 
მაჩვენებელი
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.5 
საქართველოს 
კულტურულ 
ცხოვრებაში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
ხელშეწყობა

არაქართველ მხატვართა 
ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა 
ქ. იაშვილის სახელობის 
გალერეაში

ქ.თელავი 23.12.2010 24.12.2010 2 დღე თელავის გამგეობა მუნიციპალი
ტეტების 
კულტურის 
სასმსახურები

ფ.რაინაუ
ლი; 
გ.ურჩუხიშ
ვილი; 
რ.ლაცაბიძ
ე

ქ.იაშვილის 
სახელობის 
გალერეა, 
თელავის 
ეთნოგრაფიულ
ი მუზეუმი, 
თელავის 
სამხატვრო 
სახლი

ეროვნული უმცირესობების 
წარმომადგენელთა 
ხელოვანთა წახალისება და 
მათი კულტურის 
ხელშეწყობა

გამოფენაზე 
მონაწილე ხელოვანთა 
და მათი 
ნამუშევრების 
რაოდენობა; 
სხვადასხვა 
ეროვნების 
წარმომადგენლობის 
მაჩვენებელი

270

6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.5 
საქართველოს 
კულტურულ 
ცხოვრებაში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
ხელშეწყობა

ეროვნული უმცირესობების 
კულტურული მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში 
საერთაშორისო ეკოტურნირის 
"სამხრეთ-კავკასია მდგრადი 
განვითარებისათვის" მოწყობა

ქ. თბილისი 01.05.2010 31.06.2010 2 თვე თბილისის მერიის 
სოციალური 
მომსახურებისა და 
კულტურის 
საქალაქო 
სამსახური

განათლებისა 
და 
კულტურის 
განყოფილეობ
ა

მ. ქაცარავა
შ. 
მაღლაკერი
ძე; ქ. 
ტრაპაიძე

; არაქართულენო
ვანი სკოლების 
ქსელი "ჩემი 
თბილისი"; 
თბილისის 
ქართულ-
ესპანური კერძო 
სკოლა "აია 
ჯესი"

სამხრეთ კავკასიელთა 
ხალხის მეგობრული 
ურთიერთობების 
გაღრმავება

ეკოტურნირის  
ხანგრძლივობა; 
მონაწილეთა 
რაოდენობა; 
სხვადასხვა 
ეროვნების 
წარმომადგენლობის 
მაჩვენებელი
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.5 
საქართველოს 
კულტურულ 
ცხოვრებაში 
ეროვნული 
უმცირესობები
ს 
მონაწილეობის 
ხელშეწყობა

ეროვნული უმცირესობების 
კულტურული მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში 
ფოტოკონკურსის "მე მიყვარს 
თბილისი - მრავალეროვანი 
ქალაქი" მოწყობა

ქ. თბილისი 01.05.2010 31.05.2010 1 თვე თბილისის მერიის 
სოციალური 
მომსახურებისა და 
კულტურის 
საქალაქო 
სამსახური

განათლებისა 
და 
კულტურის 
განყოფილეობ
ა

მ. ქაცარავა
შ. 
მაღლაკერი
ძე; 
ნ.გიორგიძ
ე

; თბილისის 
ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის 
სახელობის 
სახლ-მუზეუმი

ტოლერანტობის 
სულისკვეთების  
ხელშეწყობა; ქალაქ 
თბილისის 
მრავალფეროვნების 
წარმოჩენა 

კონკურსში 
მონაწილეთა რიცხვი 
და ხანგრძლივობა; 
ფოტო ნამუშევრების 
რაოდენობა; 
სხვადასხვა 
ეროვნების 
წარმომადგენლობის 
მაჩვენებელი
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

საქართველოში მცხოვრები 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელ 
ხელოვანთა ნამუშევრების 
გამოფენის ორგანიზება

ქ. თბილისი 19.10.2010 19.10.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

მექა 
ხანგოშვი
ლი

არასამთავრობო 
ორგანიზაცია 
”პანკისის 
კეთილდღეობის
ათვის”

ქისტების ქართულ 
საზოგადოებაში 
ინტეგრაციის და 
კულტურული 
განვითარების ხელშეწყობა

მონაწილეების 
რაოდენობა; 
ნამუშევრების 
რაოდენობა

მონაწილეების მხრიდან 
მოტივაციის და  
დაინტერესებულობის დაბალი 
დონე; საგამოფენო სივრცის არენდა; 
საგამოფენო კატალოგის 
მომზადება/გამოცემა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

ცნობილი ჩეჩენი პოეტის აფთი 
ბისულთანოვის პოეზიის 
ქართული თარგმანის წიგნად 
გამოცემის და პრეზენტაციის 
გამართვის ხელშეწყობა

ქ. თბილისი 05.11.2010 05.11.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

მექა 
ხანგოშვი
ლი

”კავკასიის 
ფონდი”; 
ჩეჩნური 
დიასპორა 
საქართველოში 
და უცხოეთში

ჩრდილო კავკასიის 
ხალხებთან 
ურთიერთობების აღდგენა 
და გამტკიცება; საერთო 
კავკასიური კულტურის 
შენარჩუნების ხელშეწყობა; 
ქართულენოვანი 
საზოგადოებისათვის 
ვაინახური (ჩეჩნური, 
ინგუშური, ქისტური) 
კულტურის უკეთ გაცნობა

ლიტერატორულ-
მუსიკალური საღამოს
მონაწილეთა 
რაოდენობა; 
წარმოდეგნილი 
ბეჭვდითი 
პროდუქციის 
სახეობები და 
რაოდენობა

 
გამოსაცემი წიგნის რედაქტირების 
პროცესის შეყოვნება; უცხოეთიდან 
და ჩეჩნეთიდან ჩამოსასვლელი 
სტუმრების მგზავრობის შეფერხება
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

საქართველოში მცხოვრები 
აზერბაიჯანელების 
ისტორიული სამშობლოს და 
საქართველოს 
დამოუკიდებლობის დღესთან 
დაკავშირებულ ღონისძიების 
ჩატარება

ქ. 
მარნეული

27.05.2010 27.05.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი
მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

; 

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო
; მარნეულის 
კულტურის 
სახლის 
ადმინისტრაც
ია

ზაირა 
მუსაევა; 
სავალან 
მირზოევი; 
ემზარ 
ნიკოლაძე; 
თეა 
შუბითიძე

ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია
აზერბაიჯანულ
ი კულტურული 
ცენტრი; 
აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის 
საელჩო 
საქართველოში

; 

საქართველოში მცხოვრები 
აზერბაიჯანელების და 
ქართველების 
ურთიერთკავშირების 
გაძლიერება

მომღერლებისა და 
ცეკვის ანსამბლების 
რაოდენობა; 
სტუმრების 
რაოდენობა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

საქართველოში (თბილისში და 
ქვეყნის რეგიონებში) მოქმედი 
აზერბაიჯული არასამთავრობო 
ორგანიზაციების საქმიანი 
შეხვედრის ორგანიზება და 
თემატური დისკუსიის გამართვა 

ქ. დმანისი 5/3/2010 5/3/2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო

ზაირა 
მუსაევა; 
სავალან 
მირზოევი

ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია
დმანისის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა; 
აზერბაიჯანულ
ი კულტურული 
ცენტრი;  
USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა"

; 

 

საქართველოში მოქმედი 
აზერბაიჯანული 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
გაძლიერება; მათი 
ხელისუფლებასთან 
დიალოგის გაღრმავება; 
მათი ინფორმირებულობის 
დონის ამაღლება; სათანადო
რეკომენდაციების 
შემუშავება/მიღება; 
სამოქმედო გეგმის 
მონიტორინგის 
გაუმჯობესება; 
ურთიერთკოორდინაციის 
დონის ამაღლება 

 

არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
რაოდენობა; 
შეხვედრის 
მონაწილეთა 
რაოდენობა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

საქართველოში მცხოვრები 
სომხების ისტორიული 
სამშობლოს დამოუკიდებლობის 
დღესთან დაკავშირებულ 
ღონისძიებაში მონაწილეობა

ნინოწმინდ
ის; 

ახალქალაქ
ის 

მუნიციპალ
იტეტები

28.05.2010 28.05.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი
ნინოწმინდის და 
ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები

; 

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო
; 
ადგილობრივ
ი 
თვითმმართვ
ელობისა და 
სახელმწიფო 
ორგანოებთან 
მუშაობის 
სამსახური;      
გამგეობის 
კულტურისა 
და სპორტის 
სამსახური

დეა 
ელიბეგოვა
; არმენ 
ამირხანიან
; 
მ.დევნოსაძ
ე; 
ს.ფნჯოიან
ი; 
ვ.გელაშვი
ლი; 
ჟ.სნხჩიანი

სამხცე-
ჯავახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია
სომხური 
სამოქალაქო 
ორგანიზაციები
სომხეთის 
რესპუბლიკის 
საელჩო 
საქართველოში; 
USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა" ; 
კერძო 
სპონსორები

; 

; 

 

საქართველოში მცხოვრები 
სომხების და ქართველების 
ურთიერთკავშირების 
გაძლიერება

მომღერლებისა და 
ცეკვის ანსამბლების 
რაოდენობა; 
სტუმრების 
რაოდენობა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

საქართველოში (თბილისში და 
ქვეყნის რეგიონებში) მოქმედი 
სომხური არასამთავრობო 
ორგანიზაციების საქმიანი 
შეხვედრის ორგანიზება და 
თემატური დისკუსიის გამართვა 

ქ. 
ახალქალაქ

ი

6/21/2010 6/21/2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო

დეა 
ელიბეგოვა
; არმენ 
ამირხანიან

ახალციხის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა; 
რეგიონის 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები
USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა" 

; 

 

საქართველოში მოქმედი 
სომხური არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
გაძლიერება; მათი 
ხელისუფლებასთან 
დიალოგის გაღრმავება; 
მათი ინფორმირებულობის 
დონის ამაღლება; სათანადო
რეკომენდაციების 
შემუშავება/მიღება; 
სამოქმედო გეგმის 
მონიტორინგის 
გაუმჯობესება; 
ურთიერთკოორდინაციის 
დონის ამაღლება

 

არასამთავრობო 
ორგანიზაციების 
რაოდენობა; 
შეხვედრის 
მონაწილეთა 
რაოდენობა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

ახალგაზრდული კონფერენციის 
"რელიგიების მშვიდობიანი 
თანაარსებობა საქართველოში" 
ორგანიზება და ჩატარება

ქ. თბილისი 5/12/2010 5/12/2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

მექა 
ხანგოშვი
ლი

”კავკასიის 
ფონდი”; 
სპარსული 
სახლი; 
USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა" 

 

საქართველოში მცხოვრები 
რელიგიური ჯგუფების 
წარმომადგენლებს შორის 
კავშირების გაძლიერება და 
მათ შორის ტოლერანტობის 
დონის ამაღლების 
ხელშეწყობა; 
საქართველოში არსებული 
სხვადასხვა რელიგიების 
შესახებ ინფორმაციის 
ამაღლება

კონფერენციაზე 
მომხსენებლების და 
საერთო დამსწრეების 
რაოდენობა

კონფერენციაზე მომხსენებლების 
მოტივაციის დაბალი დონე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

პირველი ქისტი 
განმანათლებლის, თეოლოგის, 
მწერლისა და პუბლიცისტის 
მათე ალბუთაშვილის იუბილეს 
საზეიმო აღნიშვნის და 
კონცერტის გამართვის 
ხელშეწყობა

პანკისის 
ხეობა, ს. 
დუისი

6/30/2010 6/30/2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

მექა 
ხანგოშვი
ლი

”კავკასიის 
ფონდი”; 
კახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია
ახმეტის 
მინიციპალიტე
ტის საკრებულო
და გამგეობა; 
ს.დუისის 
სკოლის 
ადმინისტრაცია
USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა"; 
უმცირესობის 
საკითხთა 
ევროპული 
ცენტრი (ECMI);  
ცეკვისა და 
სიმღერის 
ანსამბლი 
"პანკისი"; 
ჩეჩნეთის 
სახალხო 
არტისტები; 
ქართველი 
არტისტები

; 

 

; 

 

ჩრდილო კავკასიის 
ხალხებთან 
ურთიერთობების აღდგენა 
და გამტკიცება; საერთო 
კავკასიური კულტურის 
შენარჩუნების ხელშეწყობა; 
ქართულენოვანი 
საზოგადოებისათვის 
ვაინახური (ჩეჩნური, 
ინგუშური, ქისტური) 
კულტურის უკეთ გაცნობა

სახალხო ზეიმის და 
კონცერტის 
მონაწილეთა 
რაოდენობა; 
წარმოდგენილი 
ბეჭვდითი 
პროდუქციის 
სახეობები და 
რაოდენობა

ჩეჩნეთიდან ჩამოსასვლელი  
სტუმრების ჩამობრძანების 
შეფერხება 
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

პანკისის ხეობის 
მხარეთცოდნეობის მუზეუმის 
პრეზენტაციის ორგანიზება

პანკისის 
ხეობა, ს. 
დუისი

6/26/2010 6/26/2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

მექა 
ხანგოშვი
ლი

კახეთის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია
ახმეტის 
მინიციპალიტე
ტის საკრებულო
და გამგეობა; 
ს.დუისის 
რწმუნებული; 
USAID/UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა"

; 

 

 

ქისტების, ფშავლების, 
თუშების, ოსების 
თვითმყოფადობის და მათი 
უნიკალური კულტურის 
წარმოჩენა და განვითარების
ხელშეწყობა; საერთო 
კავკასიური კულტურის 
უკეთ გაცნობა; ხეობაში 
ტურიზმის განვითარების 
ხელშეწყობა; პანკისის 
ხეობის ისტორიის უკეთ 
გაცნობა

 

მუზეუმის 
სტუმრების/ 
დამსწრეთა 
რაოდენობა; 
ექსპონატების 
სახეობები და 
რაოდენობა

კულტურის სამინისტროს 
დახმარების ნაკლებობა და 
სახელმწიფო დაფინანსების 
არარსებობა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

წარსულში რუსული აგრესიის 
ტრაგიკული 
მოვლენების/თარიღების (1990 
წლის 20 იანვრის აზერბაიჯანში, 
1989 წლის 9 აპრილს თბილისში, 
2008 წლის აგვისტოს ომის) 
თაობაზე მიძღვნილი "ტრაურის 
დღის" ორგანიზება

ქ. 
მარნეული

18.01.2010 18.01.2010 1 დღე რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

ზაირა 
მუსაევა; 
სავალან 
მირზოევი

ქვემო ქართლის 
სამხარეო 
ადმინისტრაცია
მარნეულის 
მუნიციპალიტე
ტის გამგეობა; 
აზერბაიჯანულ
ი კულტურული 
ცენტრი

; 

საქართველოში მცხოვრები 
აზერბაიჯანელების და 
ქართველების 
ურთიერთპატივისცემის 
გაძლიერება; ორი ერის 
ისტორიის ფურცლების 
უკეთ გაცნობა

დამსწრე სტუმრების 
რაოდენობა; 
გამოფენის 
ექსპონატების 
რაოდენობა და 
მრავალფეროვნება; 
სამი დოკუმენტური 
ფილმის 
ჩვენება/გაშვება; 
გამოფენის და 
ფილმების ჩვენების 
აუდიტორია 
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

თბილისელი სომეხი მხატვრების
(22 მხატვარი) ნამუშევრების 
გამოფენის ორგანიზება, ასევე 
მათი ნამუშევრების ალბომის 
გამოცემის ხელშეწყობა და 
შემოქმედებითი  კონფერენციის 
გამართვა

 ქ. თბილისი 04.05.2010 05.05.2010 2 დღე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და
სპორტის 
სამინისტრო 

 

ხელოვნებისა 
და 
განათლების 
დეპარტამენტ
ი, 
ხელოვნების 
სამმართველო

მარიკა 
ქიქოძე

გალერეა "მუზა" საქართელოში სომხური 
კულტურის შენარჩუნება- 
განვითარება; 
არამატერიალური და 
მატერიალური 
კულტურული 
ფასეულობების გამოვლენა 
და ქართულ კულტურულ 
სივრცეში ინტეგრირება

გამოფენილი 
ნაშრომების 
რაოდენობა; 
გამოფენაში და 
კონფერენციაში 
მონაწილეთა და 
მხატვრების 
რაოდენობა; 
გამოშვებული 
ალბომის ტირაჟი

დაფინანსების შეწყვეტა; 
მონაწილეთა სიმცირე
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

"სომხეთის კულტურის დღეები" 
პროგრამის ფარგლებში 
ღირსების ორდენების გადაცემა

ქ. თბილისი 01.05.2010 15.05.2010 1 დღე საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვისა და 
სპორტის 
სამინისტრო 

სსიპ-თბილისის 
პეტრე 
ადამიანის 
სახელობის 
სომხური 
სახელმწიფო 
დრამატიული 
თეატრი

საქართელოში სომხური 
კულტურის შენარჩუნება 
განვითარება;  
არამატერიალური და 
მატერიალური 
კულტურული 
ფასეულობების გამოვლენა

მოწვეული საპატიო 
სტუმრების 
რაოდენობა; 
ღირსების ორდენის 
დაჯილდოებულთა 
რაოდენობა; 
ღონისძიებაში 
მონაწილე 
მომღერლების 
მოცეკვავეების 
რაოდენობა 

საპატიო სტუმრების ვერ ჩამოსვლა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

სოფ. თრიალეთში ბიბლიოთეკის
გახსნა

 სოფ. 
თრიალეთი

02.04.2010 26.04.2010 24 დღე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
კულტურის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
სპორტის 
სამსახური

მ.გვიჩიანი; 
ვ.კობახიძე
ა.დავლაძე

; 
საქართველოს 
კულტურის, 
ძეგლთა დაცვის 
და სპორტის 
სამინისტრო

სოფ. თრიალეთში სომეხი 
და სხვა ეთნიკურ 
უმცირესობათა და 
ეკომიგრანტ მოზარდ-
ახალგაზრდების 
ინტელექტუალური 
განვითარება, ახალი 
ცოდნის მიღება

საბიბლიოთეკო 
ფონდის 
მრაფალფეროვნება და
რიცხოვნობა; 
ბიბლიოთეკიდან 
გამოტანილი/წაკითხ
ული ლიტერატურის 
რაოდენობა; 
ვიზიტორების 
რაოდენობა

 

დაფინანსების შეწყვეტა; 
ახალგაზრდების და ზოგადად 
მოსახლეობის პასიურობა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

სოფ. ხაშკოვის ბიბლიოთეკის 
გახსნა

სოფ. 
ხაშკოვი

10.02.2010 03.03.2010 21 დღე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
კულტურის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
სპორტის 
სამსახური

მ.გვიჩიანი; 
ვ.კობახიძე
ნ.ხჩოიანი

; 
საქართველოს 
კულტურის,ძეგ
ლთა დაცვის და 
სპორტის 
სამინისტრო

სოფ. ხაჩკოვში სომეხი 
მოზარდ-ახალგაზრდების 
ინტელექტუალური 
განვითარება, ახალი 
ცოდნის მიღება

საბიბლიოთეკო 
ფონდის 
მრაფალფეროვნება და
რიცხოვნობა; 
ბიბლიოთეკიდან 
გამოტანილი/წაკითხ
ული ლიტერატურის 
რაოდენობა; 
ვიზიტორების 
რაოდენობა

 

დაფინანსების შეწყვეტა; 
ახალგაზრდების და ზოგადად 
მოსახლეობის პასიურობა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

სოფ. არსარვანში ბიბლიოთეკის 
გახსნა

სოფ. 
არსარვანი

05.05.2010 01.06.2010 26 დღე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
კულტურის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
სპორტის 
სამსახური

მ.გვიჩიანი; 
ვ.კობახიძე
ა.აშრალოვ
ი

; 
საქართველოს 
კულტურის,ძეგ
ლთა დაცვის და 
სპორტის 
სამინისტრო

სოფ. არსარვანში მცხოვრები
აზერბაიჯანელების და სხვა 
ეთნიკურ უმცირესობათა და
ეკომიგრანტ მოზარდ-
ახალგაზრდების 
ინტელექტუალური 
განვითარება 

 

 

საბიბლიოთეკო 
ფონდის 
მრაფალფეროვნება და
რიცხოვნობა; 
ბიბლიოთეკიდან 
გამოტანილი/წაკითხ
ული ლიტერატურის 
რაოდენობა; 
ვიზიტორების 
რაოდენობა

 

დაფინანსების შეწყვეტა; 
ახალგაზრდების და ზოგადად 
მოსახლეობის პასიურობა
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

სოფ. აიაზმაში სომხური 
დღესასწაულის "ავასობის" 
მხარდაჭერა

სოფ. 
აიაზმა

09.05.2010 09.05.2010 1 დღე წალკის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

წალკის 
კულტურის, 
ძეგლთა 
დაცვის და 
სპორტის 
სამსახური

მ.გვიჩიანი; 
ვ.კობახიძე
ვ. ეგოიან; 
გ.ხაჩატურ
იან

; 
წმინდა 
სამოციქულო 
სომხური 
ეკლესიის 
საქართველოს 
ეპარქია; 
ადგილობრივი 
სომხური  
ორგანიზაციები

სომხური კულტურის 
შენარჩუნების ხელშეწყობა 
და პოპულარიზაცია

მონაწილე 
მომღერლების, ცეკვის 
ანსამბლების და სხვა 
თამაშების  
რაოდენობა; დამსწრე 
საზოგადოების 
რაოდენობა; მედიით 
გაშუქებული 
რეპორტაჟები და 
სტატიები
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6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

სოფ. ბოლნისში დაბადებული 
გამოჩენილი სომეხი საბავშო 
მწერლის ღაზაროს აღაიანის 
იუბილეს აღნიშვნა მის სახლ-
მუზეუმში

სოფ. 
ბოლნისი

03.04.2010 03.04.2010 1 დღე ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ბოლნისის 
მუნიციპალი
ტეტის 
კულტურის, 
სპორტის, 
ძეგლთა 
დაცვისა და 
ახალგაზრდუ
ლ საქმეთა 
განყოფილება

ბესარიონ 
რეხვიაშვი
ლი; მარინა 
ანანიანი; 
ნოდარ 
ინაძე

სომხური კულტურის  
პოპულარიზაცია

დამსწრე 
საზოგადოების 
რაოდენობა;  მედიით 
გაშუქებული 
რეპორტაჟების და 
სტატიების 
რაოდენობა
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კულტურ
ა და 
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ფადობის 
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ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

აზერბაიჯანის კულტურის 
დღეების ჩატარება

ბოლნისის 
მუნიციპალ
იტეტის 
აზერბაიჯა
ნული 
სოფლები

18.06.2010 18.06.2010 1 დღე ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა

ბოლნისის 
მუნიციპალი
ტეტის 
კულტურის, 
სპორტის, 
ძეგლთა 
დაცვისა და 
ახალგაზრდუ
ლ საქმეთა 
განყოფილება

ბესარიონ 
რეხვიაშვი
ლი; რამინ 
ასადოვი

აზერბაიჯანული 
კულტურის 
პოპულარიზაცია

მონაწილე 
მომღერლების, ცეკვის 
ანსამბლების 
რაოდენობა; დამსწრე 
საზოგადოების 
რაოდენობა; მედიით 
გაშუქებული 
რეპორტაჟების და 
სტატიების 
რაოდენობა
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6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

რეგიონში მცხოვრები ხალხთა 
კულტურის, ტრადიციების, 
ისტორიის, რელიგიის 
საკითხების ადექვატური 
ცოდნის გადაცემისა და 
ინფორმაციის მიწოდების 
ხელშეწყობა კახეთის მხარის 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში 

კახეთის 
მხარე

01.01.2010 31.12.2010 12 თვე კახეთის საჯარო 
სკოლები, თესაუ, 
ბიბლიოთეკები, 
კულტურის 
სახლები

თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტ
ი, კახეთის  
საგანმანათლე
ბლო რესურს-
ცენტრები

ზ.გუმაშვი
ლი 
ნ.ლატიბაშ
ვილი 
რესურსცენ
ტერბის 
დირექტორ
ები 
მ.მაცაბერი
ძე 
მ.ქურდიან
ი 
დ.დავითაშ
ვილი 
ი.იუსუპოვ
ი

თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
სსიპ 
პოლიტოლოგი
ური 
ინსტიტუტი

კახეთში მცხოვრებ ხალხთა 
ისტორიის და კულტურის 
შესწავლა;  
ეროვნულ/ეთნიკურ 
უმცირესობათა 
ისტორიული და 
კულტურული წარსულით 
ქართული მოსახლეობის 
დაინტერესების ზრდა; 
რელიგიის შესწავლა; 
ტოლერანტობობის 
სულისკვეთების 
განვითარება

ჩატარებული 
მეცადინეობების 
რაოდენობა და 
სახეობები; 
ღონისძიებებში 
ჩართულ 
მასწავლებელთა, 
ლექტორთა და 
მსმენელთა 
რაოდენობა;  
დაბეჭდილი 
საინფორმაციო 
ნაშრომების 
სახეობები, ტირაჟი, 
დისტრიბუციის 
არეალი

ადგილობრივი ბიუჯეტის 
თანხების გადატანა 
გაუთვალისწინებელ და 
გადაუდებელ საჭიროებებზე
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ფადობის 
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ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

თელავის ისტორიულ-
ეთნოგრაფიული მუზეუმის 
საქმიანობის ხელშეწყობა

ქ.თელავი 01.01.2010 31.12.2010 12 თვე თელავის გამგეობა თელავის 
მუნიციპალი
ტეტის 
კულტურის 
სამსახური

მ.დაღუნდ
არიძე; 
გ.ურჩუხიშ
ვილი; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი

თელავის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 
თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

მუზეუმის სტუმრებისა და 
დამთვალიერებლების  
ზრდა; მუზეუმის 
ექსპოზიციებით და 
გამოფენებით მიღებული 
ცოდნის დონის და ახალი 
ინფორმაციის ხარისხის 
ზრდა; მოსახლეობის 
მხარის ისტორიით და 
კულტურით დაინტერესება
მუზეუმში გამართული 
კრეატიული 
ღონისძიებებით და 
გამოფენებით ბავშვების და 
ახალგაზრდების 
დაინტერესება; მუზეუმის 
მატერიალური ბაზის 
გაუმჯობესება; 
თანამშრომელთა და სხვა 
სპეციალისტთა წახალისება
მუზეუმის შემოსავლების 
ზრდა და შესაბამისად 
ახალი ექსპოზიციების 
გამართვის და/ან შეძენის 
შესაძლებლობების ზრდა

; 

; 

მუზეუმში 
გამართული 
ექსპოზიციების და 
გამოფენების 
რაოდენობა და 
სიხშირე; 
დამთვალიერებელთა 
და სტუმრების 
რაოდენობა; 
შეძენილი ახალი 
სამუზეუმო 
ექსპონატების 
რაოდენობა და 
მნიშვნელობა 

ადგილობრივი ბიუჯეტის 
თანხების გადატანა 
გაუთვალისწინებელ და 
გადაუდებელ საჭიროებებზე
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ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

ლაგოდეხში პოლონელი 
სამხედრო პირის ლუდვიგ 
მლოკოსევიჩის მიერ გაწეული 
კულტურული საქმიანობის 
შესწავლა

ქ. 
ლაგოდეხი

15.10.2010 15.11.2010 1 თვე ლაგოდეხის 
გამგეობა; 
პოლონეთის 
საელჩო

ლაგოდეხის 
მუნიციპალი
ტეტის 
კულტურის 
და 
ახლგაზრდობ
ის საქმეთა 
სამსახურები

აკ.მჭედლი
შვილი

ლაგოდეხის 
მხარეთმცოდნე
ობის მუზეუმი

კავკასიაში 
გადმოსახლებული სხვა 
პოლონელი სამხედრო 
პირების გამოვლენა; 
პოლონური კულტურისა და
ისტორიის 
პოპულარიზაციის 
ხელშეწყობა

 

საქართველოში 
წარმოჩენილი 
პოლონური 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
ნიმუშების სახეობები 
და რაოდენობა 

საზღვარგარეთ მივლინების 
(რუსეთი, პოლონეთი) დაფინანსება
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ა და 
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ფადობის 
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ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

კახეთის მხარეში მცხოვრები 
სხვადასხვა ეთნიკური 
ჯგუფების კულტურის, 
ფოლკლორის, ლიტერატურისა 
და პოეზიის საღამოების 
გამართვა

შესაბამისი 
მუნიციპალ
იტეტები

01.09.2010 31.12.2010 4 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო, კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები, 
ახმეტის გამგეობა

კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალი
ტეტების 
კულტურის 
და 
ახალგაზრდო
ბის საქმეთა 
სამსახურები

ლ.ლეგაშვი
ლი; 
ლ.ონიანი; 
ი.წიკლაურ
ი; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი

თელავის 
ეთნოგრაფიულ-
ისტორიული 
მუზეუმი, 
თელავის 
სამუსიკო 
სასაწავლებელი, 
თელავის 
სახელმწიფო 
თეატრი

კახეთში მცხოვრები 
ეთნოსების კულტურის 
შენარჩუნებისა და 
პოპულარიზაციის 
ხელშეწყობა 

ჩატარებული 
კონცერტების, 
ხელოვნების და 
ლიტერატურულისაღ
ამოების, 
კონფერენციების და 
სხვა ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
მონაწილე 
ხელოვანთა/ 
ლიტერატორთა  
რაოდენობა; დამსწრე 
სტუმრების 
რაოდენობა; 
ჩატარებული 
ღონისძიებების 
ტერიტორიული 
არეალი

მწირე  დაფინანსება
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6. 
კულტურ
ა და 
თვითმყო
ფადობის 
შენარჩუნ
ება

6.6 ეროვნული 
უმცირესობები
ს კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

კახეთის მხარეში მოქმედი 
ვაინახური (ქისტური) 
ფოლკლორული ანსამბლის 
ფუნქციონირების ხელშეწყობა

შესაბამისი 
მუნიციპალ
იტეტები

01.09.2010 31.12.2010 4 თვე საზოგადოებრივი 
საბჭო, კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალიტეტები
ს გამგეობები, 
ახმეტის გამგეობა

კახეთის 
მხარის 
მუნიციპალი
ტეტების 
კულტურის 
და 
ახალგაზრდო
ბის საქმეთა 
სამსახურები

ლ.ლეგაშვი
ლი; 
ლ.ონიანი; 
ი.წიკლაურ
ი; 
ნ.ლატიბაშ
ვილი

თელავის 
სამუსიკო 
სასაწავლებელი, 
თელავის 
სახელმწიფო 
თეატრი

ვაინახური კულტურის 
შენარჩუნებისა და 
პოპულარიზაციის 
ხელშეწყობა 

ჩატარებული 
კონცერტების 
რაოდენობა; 
მონაწილე ხელოვანთა
რაოდენობა; დამსწრე 
სტუმრების 
რაოდენობა; 
ჩატარებული 
ღონისძიებების 
ტერიტორიული 
არეალი

 

მწირე  დაფინანსება
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6.6 ეროვნული 
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რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

თელავის უნივერსიტეტში 
ეროვნულ უმცირესობათა 
შესახებ გამოცემული 
ლიტერატურის გამოფენის 
ორგანიზება

ქ. თელავი 14.11.2010 16.11.2010 3 დღე თესაუ, 
საზოგადოებრივი 
საბჭო

თელავის 
უნივერსიტეტ
ის 
ადმინისტრაც
ია

ნ.ლატიბაშ
ვილი; 
ზ.გუმაშვი
ლი; 
ჰ.რაზმაძე

თელავის 
უნივერსიტეტი

უმცირესობების შესახებ 
საცნობარო და სხვა სახის 
ლიტერატურის გამოცემა 
და  პოპულარიზაცია; 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების კულტურის
შესახებ საზოგადოების 
ინფორმირებულობის 
ამაღლება

 

წარმოდგენილი 
ლიტერატურის 
რაოდენობა; 
ლიტერატურის 
ავტორთა წარმოშობის
არეალი 

 

დაფინანსების წყაროს ვერ 
გამოძებნა
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ისტორიის, 
ენისა და 
რელიგიის 
შესახებ 
საზოგადოების 
ცოდნის 
გაღრმავება და 
ქვეყნის 
კულტურულ 
ღირებულებება
დ მათი 
წარმოჩენა

ეროვნული უმცირესობების 
კულტურული მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში 
ეთნოკულტურული განათლების 
ცენტრის შექმნა და მის 
ფარგლებში სხვადასხვა 
საგანმანათლებლო-
კულტურული ღონისძიებების 
ჩატარება

ქ. თბილისი 01.03.2010 31.12.2010 10 თვე თბილისის მერიის 
სოციალური 
მომსახურებისა და 
კულტურის 
საქალაქო 
სამსახური

განათლებისა 
და 
კულტურის 
განყოფილეობ
ა

მ. ქაცარავა
შ. 
მაღლაკერი
ძე; ქ. 
ტრაპაიძე

; ეთნოკულტურუ
ლი განათლების
საერთაშორისო 
ცენტრი

 
ტოლერანტობის 
სულისკვეთების 
ხელშეწყობა; 
საქართველოში მცხოვრები 
ეროვნული/ეთნიკური 
უმცირესობების კულტურის
შენარჩუნებისა და 
განვითარების ხელშეწყობა, 
მათი კულტურის შესახებ 
ცოდნის გაღრმავება და 
პოპულარიზაცია; 
არაქართულენოვანი 
სკოლების ქსელის "ჩემი 
თბილისის" შექმნა

 

ცენტრის 
ღონისძიებების 
რაოდენობა და 
მასშტაბი; ცენტრის 
საქმიანობის 
ნოვატორობის და 
კრეატიულობის 
სხვადასხვა 
მაჩვენებლები

დაფინანსების შეწვეტა; ცენტრის 
თანამშრომლებად კვალიფიციური 
და მოტივირებული პროფესიული 
კადრების სიმწირე 
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7 კონცეფციის და 2010 წლის 
სამოქმედო გეგმის 
ჩამოყალიბების და შემდგომში 
განხორციელების პროცესის 
ხელშეწყობა, კოორდინირება, 
მონიტორინგი, კორექტირება და 
ანგარიშგება

საქართველ
ო

01.01.2010 31.12.2010 1  წელი რეინტეგრაციის 
საკითხებში  
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატი

ეროვნულ/ეთ
ნიკურ 
უნცირესობებ
ის საკითხთა 
სამმართველო
; სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
საკითხთა 
სამმართველო

ელენე 
თევდორაძ
ე; მაკა 
ხვიჩია; 
დეა 
ელიბეგოვა
; ზაირა 
მუსაევა; 
მექა 
ხანგოშვი
ლი; 
სალომე 
სულაბერი
ძე; არმენ 
ამირხანიან
ი; სალავან 
მირზოევი

USAID / UNAG 
"ეროვნული 
ინტეგრაციისა 
და 
ტოლერანტობის
პროგრამა"; CoE /
ECMI პროგრამა 
"Strengthening 
the State Capacity 
on Minority 
Issues" 

 
 

კონცეფციის და 2010 წლის 
სამოქმედო გეგმის 
კოორდინირებულად 
განხორციელების 
გაუმჯობესება; 2010 წლის 
სამოქმედო გეგმით 
გათვალისწინებული 
აქტიობების/ 
პროგრამების/ღონისძიებები
ს იმპლემენტაციის 
ეფექტიანობის გაზრდა;  
კონცეფციის და 2010 წლის 
სამოქმედო გეგმის 
განხორციელების შესახებ 
როგორც ქვეყნის 
სამოქალაქო საზოგადოების
ასევე საერთაშორისო 
საზოგადოების 
ინფორმირებულობის 
ამაღლება

, 

2010 წლის სამოქმედო
გეგმით 
გათვალისწინებული 
წლის 
დასრულებისათვის 
რეალურად 
განხორციელებული 
აქტიობების/პროგრამ
ების/ ღონისძიებების 
რაოდენობა; 
სახელმწიფო 
უწყებათაშორისი 
კომისიის 2010 წელს 
გამართული 
სხდომების 
რაოდენობა; 2010 
წელს გაწეული 
საქმიანობის  
ანგარიშის მოცულობა
და ანგარიშგების 
ფორმა 

 

 

2010 წლის გეგმის 
განხორციელებაში ჩართული 
სახელმწიფო დაწესებულებების და 
ორგანიზაციების მხრიდან 
ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა; 
განსახორციელებული 
აქტიობების/პროგრამების/ღონისძი
ებების დაფინანსების შეფერხება, 
მათი რეალიზებისას პოლიტიკური 
ნების და პოზიციის ცვლილება; 
პარტნიორი ორგანიზაციების და 
დონორების საქმიანობის ან 
შეწყვეტა, ან მიმდინარე 
პროგრამების შეჩერება/შეფერხება
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