
დაწყე
ბის

თარი
ღი

დასრ
ულებ
ის

თარი
ღი

ხანგრ
ძლივ
ობა

1. კანონის
უზენაესობა

1.2. - 1.4. იუსტიციის სამინისტროს
წარმომადგენლების
შეხვედრა სახალხო
დამცველთან არსებულ
ეროვნულ უმცირესობათა
საბჭოსთან

თბილისი 12 
აპრი
ლი

12 
აპრი
ლი

1 დღე იუსტიციის
სამინისტრო

საერთაშორისო საჯარო
სამართლის
დეპარტამენტი

სახალხო დამცველთან არსებული
ეროვნული უმცირესობების საბჭო

ეროვნულ უმცირესობათა
წარმომადგენლების ინფორმირება
იუსტიციის სამინისტროს მიერ
განხორციელებულ პროექტებსა და
სერვისებზე

შეხვედრის სხდომის ოქმი

1. კანონის
უზენაესობა

1.2. - 1.4. შინაგან საქმეთა
სამინისტროში
საქართველოს სახალხო
დამცველთან არსებულ
ეროვნულ  
უმცირესობათა საბჭოს
წევრებთან შეხვედრის
ორგანიზება

თბილისი 7 
მარტი

7 
მარტი

1 დღე შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

საერთაშორისო
ურთიერთობების მთავარი
სამმართველო

სახალხო დამცველთან არსებული
ეროვნული უმცირესობების საბჭო

უმცირესობათა უფლებების დაცვის
გაუმჯობესების მიზნით  
გასატარებელი ღონისძიებების
იდენტიფიცირება; შინაგან საქმეთა
სამინისტროსა და სახალხო
დამცველს  შორის 2010 წლის 4 
თებერვალს გაფორმებული
თანამშრომლობის მემორანდუმის  
შესრულება

1 მრგვალი მაგიდა; შეხვედრას დაესწრო
სახალხო დამცველთან არსებულ  ეროვნულ  
უმცირესობათა საბჭოს 30–ამდე წევრი და შს
სამინისტროს 7 წარმომადგენელი

1. კანონის
უზენაესობა

1.2. - 1.4. სახალხო დამცველის
ლექცია/სამინარი
უმცირესობათა
უფლებების დაცვის
თემაზე შსს აკადემიაში

თბილისი 13  
მარტი

13 
მარტი

1 დღე შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

1) შსს  აკადემია; 2) 
საერთაშორისო
ურთიერთობების მთავარი
სამმართველო

სახალხო დამცველის ოფისი შსს აკადემიის  მსმენელეთა  
ცნობიერების ამაღლება ადამიანის
უფლებათა და კერძოდ
უმცირესობათა უფლებების დაცვის
კუთხით; დისკრიმინაციის პრევენცია   
და  მოწყვლადი ჯგუფების
უფლებების  დაცვის დონის
ამაღლება; შინაგან საქმეთა
სამინისტროსა და სახალხო
დამცველს  შორის 2010 წლის 4 
თებერვალს გაფრომებული
თანამშრომლობის მემორანდუმის  
შესრულება

1 ლექცია/სემინარი; შსს აკადემიის 30–ამდე
მსმენელი

1. კანონის
უზენაესობა

1.2-1.3 მოსწავლე-
ახალგაზრდობაში
სამართლებრივი
აღზრდისა და მათთვის
კონსტიტუციით
მინიჭებული უფლება-
მოვალეობების

სოფ. სამშვილდე 16 
ნოემბ
ერი

16 
ნოემბ
ერი

1 დღე სოფ. 
სამშვილდის
სკოლა

საგანმანათლებლო
რესურს-ცენტრი, 
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს იურიდიული
სამსახური

მოსწავლე-ახალგაზრდების მიერ
საკუთარი უფლება-მოვალეობების
გაცნობიერება

ჩატარებული სემინარის შეფასება
მოსწავლეთა და პედაგოგთა მიერ

სამოქმედო
გეგმის

კომპონენტი/ამ
ოცანა

კონცეფციის
ძირითადი

მიმართულება
ჩატარების ადგილი შეფასების ინდიკატორები

პასუხისმგებელი
უწყება/ 

ორგანიზაცია
პარტნიორი უწყება/ორგანიზაცია

ღონისძიება/პროგრამა/
პროექტი/აქტიობა

მოსალოდნელი შედეგები

განხორციელების
ვადები

უწყების/ორგანიზაციის
პასუხისმგებელი
სტრუქტურული
ქვედანაყოფი



1. კანონის
უზენაესობა

1.2-1.3 ეროვნული
უმცირესობების  
სამართლებრივი
ცნობიერების  ამაღლების
მიზნით  შეხვედრების
ორგანიზება სამხარეო
ადმინისტრაციაში, 
ეროვნული
უმცირესობების
საკითხებზე მომუშავე
არასამთავრობო  
ორგანიზაციების
მონაწილეობით

ახალციხე 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის-
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

სამხარეო ადმინისტრაციის
სამსახურები

რეგიონში მოქმედი
არასამთავრობო ორგანიზაციები

ეროვნული უმცირესობების
სამოქალაქო აქტივობის გაზრდა და
მათი  აქტიური ჩართულობა
გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში       

საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა, 
დაბეჭდილი და დარიგებული საინფორმაციო
მასალების სახეობა და რაოდენობა, 
სატელევიზიო გადაცემების რაოდენობა

1.კანონის
უზენაესობა

1.3 
დისკრიმინაციუ
ლი
მოპყრობისგან
ეროვნული
უმცირესობების
ეფექტიანი
დაცვის
უზრუნველყოფ
ა

უმცირესობათა  
უფლებების დარღვევის
ფაქტებზე პოლიციელთა
მიერ რეაგირების
გაუმჯობესების მიზნით
მოქმედი
პოლიციელებისათვის
ლექცია/სემინარების
გამართვა

აჭარა–გურია;  
იმერეთი–სამეგრე
ლო–რაჭა–სვანეთი;  
სამცხე–ჯავახეთი; 
თბილისი–ქვემო
ქართლი;  შიდა
ქართლი; კახეთი

მაისი  
2012

მაისი
2013

 1  
წელი

შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

1) შსს  აკადემია; 2) 
საერთაშორისო
ურთიერთობების მთავარი
სამმართველო

სახალხო დამცველის ოფისი საქართველოს მასშტაბით  
დასაქმებულ პოლიციელთა
ცნობიერების ამაღლება და
დისკრიმინაციულ დანაშაულთან
ბრძოლის  ეფექტიანობის გაზრდა; 
მოქმედ პოლიციელთა  მუდმივი
გადამზადება

6 კასკადური ტრენინგი

1. კანონის
უზენაესობა

1.3 
დისკრიმინაციუ
ლი
მოპყრობისგან
ეროვნული
უმცირესობების
ეფექტიანი

ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების მიერ
მიღებულ ნორმატიულ
აქტებზე სახელმწიფო
ზედამხედველობის
განხორციელება

ახალციხე 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის-
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

სამხარეო ადმინისტრაციის
სამსახურები

ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების
საქმიანობის წარმართვა
კანონმდებლობასთან
შესაბამისობაში

ადგილობრივი თითმმართველობის
ორგანოების მიერ მიღებული ნორმატიული
აქტების რაოდენობა

1. კანონის
უზენაესობა

1.3 
დისკრიმინაციუ
ლი
მოპყრობისაგან
ეროვნული
უმცირესობების
ეფექტიანი
დაცვის
უზრუნველყოფ
ა

მოქალაქეთა
განცხადებებზე და
წინადადებებზე სწრაფი
რეაგირება მოქალაქეთა
მომსახურების ბიუროს
მეშვეობით; კონტროლი
მიღებული
გადაწყვეტილებების
შესრულებაზე

ახალციხე 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის-
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

სამხარეო ადმინისტრაციის
სამსახურები

ეროვნული უმცირესობების წინაშე
მდგარი პრობლებების მოგვარების
ხელშეწყობა მათი სამოქალაქო
ინტეგრაციის დაჩქარების მიზნით; 
ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციური
მოპყრობის შემთხვევების დაკლება; 
რეგიონში ტოლერანტობის
სულისკვეთების ხელშეწყობა                                                                         

მომართვების რაოდენობა, მოქალაქეების
ტერიტორიული  წარმოშობის  არეალი

1. კანონის
უზენაესობა

1.3 
დისკრიმინაციუ
ლი
მოპყრობისაგან
ეროვნული
უმცირესობის
ეფექტიანი
დაცვის
უზრუნველყოფ
ა  

მოქალაქეთა
განცხადებებზე და
წინადადებებზე სწრაფი
და თემატურად
ფოკუსირებული
რეაგირება
ადმინისტრაციული
კანონმდებლობის
შესაბამისად

რუსთავი 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

რუსთავის მერია ეროვნული უმცირესობების წინაშე
მდგარი პრობლებების მოგვარების
ხელშეწყობა მათი სამოქალაქო
ინტეგრაციის დაჩქარების მიზნით; 
ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციური
მოპყრობის შემთხვევების დაკლება; 
რეგიონში ტოლერანტობის
სულისკვეთების ხელშეწყობა                                                                         

მომართვების რაოდენობა, მოქალაქეების
ტერიტორიული  წარმოშობის  არეალი



1.კანონის
უზენაესობა

1.3 
დისკრიმინაციუ
ლი
მოპყრობისაგან
ეროვნული
უმცირესობების
ეფექტიანი
დაცვის
უზრუნველყოფ
ა

ეთნიკური  და
რელიგიური
შეუწყნარებლობის და
ქსენოფობიური
დამოკიდებულების
შესაძლო
გამოვლინებათა
სისტემური
მონიტორინგი; სათემო
და სასოფლო
რწმუნებულთა მიერ
მუდმივი კონტროლის
განხორციელება
ტოლერანტობის
უზრუნველყოფის მიზნით

კახეთის რეგიონი 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

კახეთის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
კახეთის
რეგიონის
მუნიციპალიტეტე
ბის გამგებლები

მუნიციპალიტეტების
ადმინისტრაციული და
კულტურის სამსახურები; 
კულტურის ცენტრები

რეგიონში ეთნიკურ
პრობლემატიკაზე მომუშავე
არასამთავრობო ორგანიზაციები; 
გუბერნატორთან არსებული
საზოგადოებრივი საბჭო; 
არაფორმალური გაერთიანებები
(უხუცესთა საბჭოები და სხვა.)

ეროვნულ და ეთნიკურ ჯგუფებს
შორის შემწყნარებლობისა და
ტოლერანტობის მაღალი ხარისხის
მიღწევა, სხვადასხვა ეთნოსების
სამოქალაქო ინტეგრაციისა და
რეგიონში სტაბილურობის
უზრუნველყოფა.

მასალების გადაგზავნა სახელმწიფო
რწმუნებულ–გუბერნატორისათვის გაცნობის
მიზნით

1. კანონის
უზენაესობა

1.4 საჯარო
მოსამსახურეთა
ცნობიერების
ამაღლება
ეროვნული
უმცირესობების
უფლებებსა და
ანტიდისკრიმინ
აციულ
კანონმდებლობ
ასთან
მიმართებაში

ქვემო ქართლის
რეგიონის ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების
თანამშრომლებისთვის
(იურისტებისთვის, 
საჯარო ინფორმაციის
გაცემაზე პასუხისმგებელი
პირებისთვის, 
მოქალაქეთა მისაღებში
მომუშავე
თანამშრომლებისთვის) 
ტრენინგის ჩატარება

ქვემო ქართლის
რეგიონი; 
ქ.გარდაბანი

16 
ნოემბ
ერი

16 
ნოემბ
ერი

1 დღე 1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი;           2) 
ქვემო ქართლის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
3) 
რეგიონალური
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო; 

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო; 4)  
სამოქალაქო რეესტრის
სააგენტო

EU ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების
თანამშრომლების კომპეტენციის, 
ცოდნის, ტოლერანტობის ხარისხის
ამაღლება; მოსახლეობის
მომსახურეობის ხარისხის
გაუმჯობესება; მოსახლეობის
ადგილობრივი ხელისუფლების
საქმიანობით კმაყოფილების დონის
გაზრდა

ტრენინგების ციკლში მონაწილეთა
რაოდენობა; სასწავლო მოდულების
რაოდენობა, მოცულობა და კონტენტი; 
ადგილობრივი თვითმმართველოს
ორგანოებში კომპეტენტური, კვალიფიციური, 
მეტად ტოლერანტი თანამშრომლების
რაოდენობის გაზრდა; მოსახლეობასთან  
კომუნიკაციის ხარისხის ამაღლება

1. კანონის
უზენაესობა

1.4 საჯარო
მოსამსახურეთა
ცნობიერების
ამაღლება
ეროვნული
უმცირესობების
უფლებებსა და
ანტიდისკრიმინ
აციულ
კანონმდებლობ
ასთან
მიმართებაში

კახეთის რეგიონის
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების
თანამშრომლებისთვის
(იურისტებისთვის, 
საჯარო ინფორმაციის
გაცემაზე პასუხისმგებელი
პირებისთვის, 
მოქალაქეთა მისაღებში
მომუშავე
თანამშრომლებისთვის) 
ტრენინგის ჩატარება

კახეთის რეგიონი;  
ქ. გურჯაანი

9 
ნოემბ
ერი

9 
ნოემბ
ერი

1 დღე 1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი;          2) 
კახეთის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
3) 
რეგიონალური
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო; 

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო; 4)  
სამოქალაქო რეესტრის
სააგენტო

EU ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების
თანამშრომლების კომპეტენციის, 
ცოდნის, ტოლერანტობის ხარისხის
ამაღლება; მოსახლეობის
მომსახურეობის ხარისხის
გაუმჯობესება; მოსახლეობის
ადგილობრივი ხელისუფლების
საქმიანობით კმაყოფილების დონის
გაზრდა

ტრენინგების ციკლში მონაწილეთა
რაოდენობა; სასწავლო მოდულების
რაოდენობა, მოცულობა და კონტენტი; 
ადგილობრივი თვითმმართველოს
ორგანოებში კომპეტენტური, კვალიფიციური, 
მეტად ტოლერანტი თანამშრომლების
რაოდენობის გაზრდა; მოსახლეობასთან  
კომუნიკაციის ხარისხის ამაღლება

1.კანონის
უზენაესობა

1.4 საჯარო
მოსამსახურეთა
ცნობიერების
ამაღლება
ეროვნული
უმცირესობების
უფლებებსა და
ანტიდისკრიმინ
აციულ
კანონმდებლობ

საჯარო მოხელეთა
ინფორმირება
კანონმდებლობაში
არსებული სიახლეების
შესახებ; საჯარო
მოხელეთა
კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით
სატრეინინგო
პროგრამებში

ახალციხე 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის-
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

სამხარეო ადმინისტრაციის
სამსახურები

რეგიონში მოქმედი დონორი, 
საერთაშორისო და
არასამთავრობო ორგანიზაციები

საჯარო სამსახურში ეროვნული
უმცირესობების წარმომადგენლების
კვალიფიციური კადრების შერჩევა
და მათი შემდგომი ცოდნის დონის
ამაღლება

ტრეინინგების რაოდენობა, სტაჟირების
ციკლის რაოდენობა, ატესტაციების  
რაოდენობა



1. კანონის
უზენაესობა

1.4 საჯარო
მოსამსახურეთა
ცნობიერების
ამაღლება
ეროვნული
უმცირესობების
უფლებებსა და
ანტიდისკრიმინ
აციულ
კანონმდებლობ
ასთან

საჯარო მოსამსახურეთა
სისტემატიური
ინფორმირება
კანონმდებლობაში
არსებული სიახლეების
შესახებ

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო და
გამგეობა

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული
სამსახური და იურიდიული
განყოფილება

საჯარო სამსახურში ეროვნული
უმცირესობების წარმომადგენლების
კვალიფიციური კადრების შერჩევა
და მათი შემდგომი ცოდნის დონის
ამაღლება

ტრეინინგების რაოდენობა, სტაჟირების
ციკლის რაოდენობა, ატესტაციების  
რაოდენობა

1.კანონის
უზენაესობა

1.4 საჯარო
მოსამსახურეთა
ცნობიერების
ამაღლება
ეროვნული
უმცირესობების
უფლებებსა და
ანტიდისკრიმინ
აციულ
კანონმდებლობ
ასთან
მიმართებაში

სემინარის ორგანიზება-
ჩატარება ეროვნულ და
ეთნიკურ
უმცირესობებთან
მუშაობის პოლიტიკის და
საუკეთესო პრაქტიკის
შესახებ

თელავი 28 
მარტი

28 
მარტი

1 დღე კახეთის
გუბერნატორთან
არსებული
საზოგადოებრივ
ი საბჭო

კახეთის გუბერნატორის
ადმინისტრაცია, 
ადგილობრივ
თვითმმართველობასა და
სახელმწიფო
ორგანოებთან
ურთიერთობის სამსახური

ა/ო "კავკასიური მოზაიკა", 
სამოქალაქო ინტეგრაციის
ფონდი, თელავის უნივერსიტეტი

ეროვნულ და ეთნიკურ
უმცირესობებთან მუშაობის
პრაქტიკის გაცნობა სხვა რეგიონების
მაგალითზე, ახალი მიდგომების
შესწავლა

ლექცია–სემინარის მასალების გაშუქება
ადგილობრივი პრესისა და ტელევიზიის მიერ

1. კანონის
უზენაესობა

1.4 საჯარო
მოსამსახურეთა
ცნობიერების
ამაღლება
ეროვნული
უმცირესობების
უფლებებსა და
ანტიდისკრიმინ
აციულ
კანონმდებლობ

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საჯარო
მოსამსახურეებთან თვეში
ერთხელ საინფორმაციო
შეხვედრების ჩატარება
საქართველოს
კანონმდებლობაში
შესული სიახლეების
გაცნობის მიზნით

მარნეული 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული
სამსახური და იურიდიული
განყოფილება

მუნიციპალიტეტის საჯარო
მოსამსახურეთათვის
ტოლერანტული და
ანტიდისკრიმინაციული ცნობიერების
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.1 ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენე
ლთათვის
სკოლამდელი
განათლების
ხელმისაწვდომ
ობის
უზრუნველყოფ

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
საბავშვო ბაღების
დაფინანსება და
სარემონტო სამუშაოების
ჩატარება

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური

ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი აღზრდისა
და მეთოდური კოორდინაციის
დაწესებულება

სკოლამდელი განათლების დონის
ზრდა; ბაღში მიყვანილი ბავშვების
რიცხოვნობის ზრდა

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

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.1 ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენე
ლთათვის
სკოლამდელი
განათლების
ხელმისაწვდომ
ობის
უზრუნველყოფ

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საბავშვო ბაღების
დაფინანსება და
სარემონტო სამუშაოების
ჩატარება

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12თვე მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური                                                    

სკოლამდელი აღზრდისა და
მეთოდური კოორდინაციის
დაწესებულება

სკოლამდელი განათლების დონის
ზრდა; ბაღში მიყვანილი ბავშვების
რიცხოვნობის ზრდა

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

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.1 ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენე
ლთათვის
სკოლამდელი
განათლების
ხელმისაწვდომ
ობის
უზრუნველყოფ
ა

საბავშვო ბაღების
სისტემატიური
დაფინანსება

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი

3 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, განათლების, 
სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

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

ბავშვების რაოდენობა – 1650; 
მასწავლებლებისა და სხვა დამხმარე
პერსონალის რაოდენობა – 278



2.განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.1- 2.4 კახეთის რეგიონის
სოფლებში, მათ შორის
ეროვნული და ეთნიკური
უმცირესობებით
დასახლებულ პუნქტებში
ბიბლიოთეკების აღდგენა
და წიგნადი ფონდის
შევსება, მათ შორის, 
უმცირესობათა ენებზე
არსებული
ლიტერატურის

კახეთის რეგიონი 1 
თებე
რვალ
ი

31 
დეკემ
ბერი

11 
თვე

კახეთის
რეგიონის
მუნიციპალიტეტე
ბის გამგეობები

მუნიციპალიტეტების  
კულტურისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამსახურები, კულტურის
ცენტრები

მუნიციპალიტეტების
ცენტრალური ბიბლიოთეკები

სოფლის მოსახლეობისათვის, მათ
შორის ეროვნული
უმცირესობებისათვის
საგანმანათლებლო კერების
აღორძინება, შედეგად ზოგადი და
უმაღლესი განათლების მიღების და
სახელმწიფო ენის შესწავლის  
ხელშეწყობა

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.1-2.4 ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლებისთვის  
განათლების სისტემაში
არსებული სიახლეებისა
და კონკტრეტულად, 
ეროვნულ
უმცირესობებთან
დაკავშირებული  

ახალციხე 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის-
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

სამხარეო ადმინისტრაციის
სამსახურები

განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს რეგიონის
საგანმანათლებლო
დაწესებულებები და
რესურსცენტრები

ეროვნული უმცირესობების
ინფორმირებულობის გაზრდა  
კონკრეტული საგანმანათლებლო
პროგრამების შესახებ

ადგილზე ჩატარებული აქტივობების გაშუქება
რაიონული და რეგიონალური პრესისა და
ტელევიზიის მიერ

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2. ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენე
ლთათვის
ზოგადი
განათლების
მიღების
ხელშეწყობა

პროგრამის "ქართული
ენა მომავალი
წარმატებისთვის" 
ფარგლებში I-VI კლასის
ჩათვლით ყველა საგნის  
გრიფირებული
სახელმძღვანელოს
თარგმნა (რუსულ, 
სომხურ და

თბილისი 1 იანვარი31 აგვისტო8 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრი

არაქართულენოვან სკოლებში I-VI 
კლასის ჩათვლით ახალი ეროვნული
სასწავლო გეგმის დანერგვა;  
ორენოვანი სახელმძღვანელოებით
საგნისა და სახელმწიფო ენის
სწავლების გაუმჯობესება

არაქართულენოვანი სკოლების
მოსწავლეებისათვის თარგმნილი
გრიფირებული სახელძღვანელოების
ხელმისაწვდომობა და მათი გამოყენება
არაქართულენოვან სკოლებში

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2. ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენე
ლთათვის
ზოგადი
განათლების
მიღების
ხელშეწყობა

არაქართულენოვანი
სკოლების I-VI კლასის
ჩათვლით საგნის
პედაგოგებისათვის
სასერტიფიკაციო
გამოცდების ჩატარება

სამცხე-ჯავახეთის, 
ქვემო ქართლის, 
კახეთის რეგიონი

აპრილისექტემბერი6 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრი

საგანმანათლებლო
რესურსცენტრები

არაქართულენოვანი სკოლების
პედაგოგების პროფესიული ზრდა

არაქართულენოვან სკოლებში დასაქმებული
სერტიფიცირებული პედაგოგების
რაოდენობა

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2 ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენე
ლთათვის
საშუალო
განათლების
მიღების
ხელმისაწვდომ
ობა

სპორტულ და
მუსიკალურ სკოლებში  
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთა
მოსწავლეების
დაფინანსება

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი

3 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, განათლების, 
სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

საგანმანათლებლო რესურს-
ცენტრი

სპორტის განვითარება; 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის
გაუმჯობესება; სპორტული
კულტურის მოტივაციის ზრდა; 
კულტურული ცხოვრების
გააქტიურება; მოსწავლეების
მოტივაციის ზრდა

მუსიკალური სკოლების  მოსწავლეების
რაოდენობა – 250; სპორტსმენთა რაოდენობა
– 950

2.განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2-2.3 ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლებისათვი
ს სოფლებში
საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
(კომპიუტერების, 
საოფისე პროგრამების) 
და უცხო ენების
შესწავლის შეთავაზება

კახეთის რეგიონი 1 
თებე
რვალ
ი

31 
დეკემ
ბერი

11 
თვე

კახეთის
რეგიონის
მუნიციპალიტეტე
ბის გამგეობები

მუნიციპალიტეტების  
კულტურისა და
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამსახურები.

ბიზნეს–ცენტრი "კახეთი", 
თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

უმცირესობათა მიერ საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების და
უცხო ენების შესწავლა, შედეგად
ზოგადი და უმაღლესი განათლების
მიღების ხელშეწყობა



2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2-2.3 ეროვნულ/ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელთათვის
ინგლისური ენის
სწავლების პროგრამის
განხორციელება

დმანისი 2 
სექტე
მბერი
2011

21 
ივნისი
2012

10 
თვე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო, 
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა

ააიპ "საგანმანათლებლო
ცენტრი"

საგანმანათლებლო რესურს-
ცენტრი

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთა მიერ
ინგლისური ენის შესწავლა, შედეგად
ზოგადი და უმაღლესი განათლების
მიღების ხელშეწყობა

პროგრამაში ჩართული მოსწავლეების, 
სტუდენტებისა და პროფესორ-
მასწავლებლების რაოდენობა

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2-2.3 ეროვნულ/ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელთათვის
კომპიუტერული
ტექნოლოგიების
შესწავლის პროგრამის
ფარგლებში
კომპიუტერული
პროგრამების შესწავლა

დმანისი 1 
იანვა
რი

31 
ივნისი

6 თვე დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და  
გამგეობა

ააიპ "საგანმანათლებლო
ცენტრი"

საგანმანათლებლო რესურს-
ცენტრი

ეროვნული უმცირესობების
ახალგაზრდა წარმომადგენელთა  
კომპიუტერული ტექნოლოგიების
ცოდნის გაღრმავება; 
ინფორმირებულობის გაზრდა  
კონკრეტული საგანმანათლებლო
პროგრამების შესახებ, შედეგად
ზოგადი და უმაღლესი განათლების
მიღების ხელშეწყობა

პროგრამაში ჩართული მოსწავლეების, 
სტუდენტებისა და პროფესორ-
მასწავლებლების რაოდენობა

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2. - 2.4. პროგრამის "ქართული 
ენა მომავალი 
წარმატებისთვის" 
ფარგლებში 
არაქართულენოვანი 
მოსწავლეებისათვის 
ახალი ქართული ენის 
სახელმძღვანელოს 
კომპლექტის V-XII 
დონეების შექმნა

თბილისი 1 
იანვა

რი

დეკემბერი12 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრი

USAID/Chemonics (5-6 დონის
ბეჭდვაზე)

არაქართულენოვან სკოლებში 
ქართული ენის სწავლების 
გაუმჯობესება

არაქართულენოვანი მოსწავლეებისათვის
ახალი ქართული ენის სახელმძღვანელოს
ხელმისაწვდომობა და სკოლებში მათი
გამოყენება

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2. - 2.4. პროგრამის "ქართული 
ენა მომავალი 
წარმატებისთვის" 
ფარგლებში 
პედაგოგების გაგზავნა 
არაქართულენოვან 
სკოლებში

მარნეულის, 
ბოლნისის, 
დმანისის, 
გარდაბნის, წალკის, 
თეთრიწყაროს, 
ნინოწმინდის, 
ახალქალაქის, 
ბორჯომის, 
ახალციხის, 
ასპინძის, 
ლაგოდეხის, 
დედოფლისწყაროს
, საგარეჯოს, 
ახმეტის
მუნიციპალიტეტები

1 იანვარიდეკემბერი12 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრი

ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტები

არაქართულენოვან სკოლებში 
ქართული ენის სწავლების 
გაუმჯობესება; არაქართულენოვან 
სკოლებში ადგილობრივი ქართული 
ენის მასწავლებლებში ქართული 
ენის ცოდნის დონის გაუმჯობესება; 
არაქართულენოვან თემში 
ქართული ენის სწავლის მიმართ 
მოტივაციის გაზრდა

არაქართულენოვან სკოლებში მოსწავლეთა
ქართული ენის ცოდნის გაუმჯობესებული
მაჩვენებელი (ეროვნული შეფასებების
მიხედვით)



2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2. - 2.4. სკოლის გამოსაშვები
გამოცდების ჩატარება
სომხურ, აზერბაიჯანულ
და რუსულ ენაზე
(ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლები
ქართულს აბარებენ
როგორ მეორე ენას)

ზოგადსაგანმანათ
ლებლო
დაწესებულებები

თებე
რვალ

ი

ივნისი 5 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

გამოცდების ეროვნული
ცენტრი - გამოცდების
ეროვნული ცენტრის
საგნობრივი
ჯგუფები/ლოჯისტიკის
ჯგუფი

ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებები

გამოცდების შედეგების საფუძველზე, 
გამოვლინდებიან ის პირები, 
რომლებიც სახელმწიფოს მიერ
შესაბამისი დოკუმენტის
დადასტურებისას, მიიღებენ სრული
ზოგადი განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტს – 
ატესტატს

იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომლებიც
მოიპოვებენ სრული ზოგადი განათლების
დამადასტურებელ დოკუმენტს - ატესტატს

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2-2.5 მარნეულის
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოს მიერ ქართული
ენის
მასწავლებლებისათვის
რაიონებში მგზავრობის
ხარჯების ანაზღაურება

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა; 2) 
მარნეულის
საგანმანათლებ
ლო რესურს-
ცენტრი   

მარნეულის მუნიციპალიტეტის
საჯარო სკოლები

პედაგოგთა ტრანსპორტირების
საკითხის გაუმჯობესება

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2. - 2.5. ეროვნული 
უმცირესობებით 
დასახლებულ 
რეგიონებში ქართული 
ენის სახლების გახსნა

მარნეულის,  
გარდაბნის, წალკის, 
საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტები

წლის ნოემბერიწლის დეკემბერი14 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

ზურაბ ჟვანიას სახელობის
სახელმწიფო
ადმინისტრირების სკოლა

ქვემო ქართლისა და კახეთის
მუნიციპალიტეტების
ადგილობრივი
თვითმმართველობები

არაქართულენოვანი სკოლების
პედაგოგების,   მშობლებისა და
თემის სხვა
წარმომადგენლებისათვის ქართული
ენის ცოდნის დონის ამაღლება

4 ახალი ქართული ენის სახლის
ფუნქციონირება მარნეულში, გარდაბანში, 
წალკასა და იორმუღანლოში

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2. - 2.5. ქვე-პროგრამის
"ვასწავლოთ ქართული, 
როგორც მეორე ენა" 
განხორციელება

მარნეულის, 
ბოლნისის, 
დმანისის, 
გარდაბნის, წალკის, 
ნინოწმინდის, 
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტები

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრი

არაქართულენოვან სკოლებში
ადგილობრივი ქართული ენის
მასწავლებლების პროფესიული
განვითარება; არაქართულენოვან
სკოლებში ქართული, როგორც
მეორე ენის სწავლების
გაუმჯობესება;
თემში ქართული ენის შესწავლის
მსურველთა რაოდენობრივი ზრდა;
საქართველოში სწავლის
გაგრძელების მსურველთა
რაოდენობრივი ზრდა

ადგილობრივი ქართული ენის
მასწავლებლების პროფესიული
განვითარების პროგრამებში ჩართულობა;
სკოლებში საატესტატო გამოცდებზე ქართულ
ენაში წარმატებით გასულ (მაღალი ქულებით
შეფასებულთა) მოსწავლეთა რაოდენობა;
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე
დარეგისტრირებულ აბიტურიენტთა
რაოდენობა

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2. - 2.5. ეროვნული სასწავლო
ოლიმპიადის ჩატარება
სომხურ, აზერბაიჯანულ
ან რუსულ ენაზე (გარდა
უცხოური ენისა და
ქართული ენისა და
ლიტერატურის). 
ეროვნული უმცირესობის
წარმომადგენლები
აბარებენ ქართულ ენას

I ტური - 
ზოგადსაგანმანათ
ლებლო
დაწესებულებები;  II 
ტური -  
თვითმმართველი
ერთეულები და
თბილისის
რაიონები III ტური - 
ცენტრის მიერ
შერჩეული ერთი
ქალაქი (მაგ. 
თბილისი ან
ქუთაისი)

2011 
წლის
ოქტო
მბერი

2012 
წლის

15 
აპრი
ლი

6 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

გამოცდების ეროვნული
ცენტრი - გამოცდების
ეროვნული ცენტრის
საგნობრივი
ჯგუფები/ლოჯისტიკის
ჯგუფი

სასწავლო პროცესის სტიმულირება - 
სრულყოფა, სწავლისადმი
ინტერესების გაღვივება; ნიჭიერი
მოსწავლეების გამოვლენა და
წახალისება; საერთაშორისო
სასწავლო ოლიმპიადებისთვის
საქართველოს ნაკრების
კანდიდატთა გამოვლენა.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
წახალისება, გამარჯვებულთა რაოდენობა



2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2-2.5 ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
არაქართულენოვანი
სკოლების
პედაგოგებისათვის
უფასო ტრანსპორტის
გამოყოფა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1) ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა; 2) 
ბოლნისის
საგანმანათლებ
ლო რესურს-
ცენტრი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
საჯარო სკოლები

პედაგოგთა ტრანსპორტირების
საკითხის გაუმჯობესება

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.2-2.5 ახალციხის სახელმწიფო-
სასწავლო
უნივერსიტეტის  და
ახალციხის პროფესიული
მომზადების ცენტრის
საქმიანობის გაცნობა
ეროვნული  
უმცირესობების
წარმომდგელებისათვის; 
აღნიშნული სასწავლო

ახალციხე  1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის-
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

სამხარეო ადმინისტრაციის
სამსახურები

ახალციხის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი, 
ახალციხის პროფესიული
განათლების ცენტრი

ეროვნული კონცეფციის გეგმით
გათვალისწინებულ ღონისძიებებში
აღნიშნული დაწესებულებების
აქტიური ჩართვის შედეგად
სტუდენტებისა და მათი ოჯახის
წევრების ინფორმირებულობის
ზრდა

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.3. ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენე
ლთათვის
უმაღლესი
განათლების
ხელმისაწვდომ
ობის
გაუმჯობესება

ერთიანი ეროვნული
გამოცდების ჩატარება
რუსულ ენაზე (გარდა
ქართული ენისა და
ლიტერატურისა და
უცხოური ენისა). აგრეთვე
ზოგადი უნარების
ჩატარება რუსულ, 
სომხურ და
აზერბაიჯანულ ენებზე.

საგამოცდო
ცენტრები

6 
თებე

რვალ
ი

სექტემ
ბერი

8 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

გამოცდების ეროვნული
ცენტრი - გამოცდების
ეროვნული ცენტრის
საგნობრივი
ჯგუფები/ლოჯისტიკის
ჯგუფი

უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებები

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთათვის უმაღლესი
განათლების ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესება

ერთიანი ეროვნული გამოცდის ჩატარება
რუსულ ენაზე, აგრეთვე ზოგადი უნარების
ჩატარება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე; 
უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში ჩარიცხული
აბიტურიენტების რაოდენობა

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.3. ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენე
ლთათვის
უმაღლესი
განათლების
ხელმისაწვდომ
ობის
გაუმჯობესება

ქართულ ენაში
მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე სწავლის
გაგრძელების უფლების
მოპოვების მიზნით
ერთიანი ეროვნული
გამოცდების მხოლოდ
ზოგადი უნარების
აზერბაიჯანულენოვანი, 
სომხურენოვანი
ტესტირების ჩატარება

საგამოცდო
ცენტრები

6 
თებე

რვალ
ი

სექტემ
ბერი

8 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

გამოცდების ეროვნული
ცენტრი - გამოცდების
ეროვნული ცენტრის
საგნობრივი
ჯგუფები/ლოჯისტიკის
ჯგუფი

უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებები

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

უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში ზოგადი უნარების
გამოცდის საფუძველზე ჩარიცხულ
აბიტურიენტთა რაოდენობა

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.3. ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენე
ლთათვის
უმაღლესი
განათლების
ხელმისაწვდომ
ობის
გაუმჯობესება

2012 წლის ერთიანი
ეროვნული
გამოცდებისათვის
მოსამზადებელი მასალა
(კრებული): ა) არჩევით
საგნებში რუსულ ენაზე; ბ) 
ზოგად უნარებში
აზებრაიჯანულ, სომხურ
და რუსულ ენებზე. 

გამოცდების
ეროვნული ცენტრი

2011 
წლის
ნოემბ
ერი

2012 
წლის
ივლის

ი
(იბეჭდ

ება
მოთხ
ოვნის
შესაბა
მისად)

9 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

გამოცდების ეროვნული
ცენტრი - გამოცდების
ეროვნული ცენტრის
საგნობრივი
ჯგუფები/ლოჯისტიკის
ჯგუფი

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენლენისთვის უმაღლესი
განათლების ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესება და მათთვის
გამოცდების შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება მშობლიურ ენაზე

ერთიანი ეროვნული გამოცდის კრებული
სომხურ, რუსულ და აზერბაიჯანულ ენაზე



2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.3. ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენე
ლთათვის
უმაღლესი
განათლების
ხელმისაწვდომ
ობის
გაუმჯობესება

საერთო სამაგისტრო
გამოცდების რუსულ
ენაზე ჩატარება

გამოცდების
ეროვნული ცენტრი

6 
თებე

რვალ
ი

სექტემ
ბერი

8 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

გამოცდების ეროვნული
ცენტრი - გამოცდების
ეროვნული ცენტრის
საგნობრივი
ჯგუფები/ლოჯისტიკის
ჯგუფი

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენლები მოიპოვებენ
უფლებას გავიდნენ უმაღლეს
საგანმანნათლებლო
დაწესებულებების მიერ
მაგისტრატურაში სწავლის
გაგრძელების მიზნით დაწესებულ
გამოცდა/გამოცდებზე (კონკრეტულ
სპეციალობებში)

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩატარება
რუსულ ენაზე; გამოცდაზე წარმატებით
გასული მაგისტრანტობის კანდიდატების
რაოდენობა.

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.3. ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენე
ლთათვის
უმაღლესი
განათლების
ხელმისაწვდომ
ობის
გაუმჯობესება

 2012 წლის საერთო
სამაგისტრო
გამოცდისათვის
მოსამზადებელი მასალა
(კრებული) რუსულ ენაზე

გამოცდების
ეროვნული ცენტრი

2011 
წლის
ნოემბ
ერი

2012 
წლის  
ივლის

ი
(იბეჭდ

ება
მოთხ
ოვნის
შესაბა
მისად)

9 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

გამოცდების ეროვნული
ცენტრი - გამოცდების
ეროვნული ცენტრის
სამაგისტრო ჯგუფი, 
ადმინისტრაცია

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენლენისთვის უმაღლესი
განათლების ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესება და მათთვის
გამოცდების შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება

საერთო სამაგისტრო გამოცდის კრებული
რუსულ ენაზე

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.4 
სახელმწიფო
ენის სწავლების
ხელშეწყობა

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
არაქართულენოვან
სოფლებში კვირაში
ერთხელ ქართული ენის
გაკვეთილების ჩატარება

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

1 
სექტე
მბერი

25 
დეკემ
ბერი

4 თვე 1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა; 2) 
მარნეულის
საგანმანათლებ
ლო რესურს-
ცენტრი; 3) 
მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს
ზოგასაგანმანათ
ლებლო
არაქართულენო
ვანი სკოლები

საგანმანათლებლო რესურს-
ცენტრი

ეთნიკური უმცირესობის
წარმომადგენელ მოსწავლეების
სახელმწიფო ენის ცოდნის
ამაღლება

ეთნიკურ რეგიონებში გადამზადებული
ადგილობრივი მასწავლებლების
რაოდენობა; ეთნიკურ რეგიონებში
მივლენილი მასწავლებლების რაოდენობა; 
პროგრამაში ჩართული მასწავლებლების და
მოსწავლეების რაოდენობა; 16 გაკვეთილის
ჩატარება

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.4 
სახელმწიფო
ენის სწავლების
ხელშეწყობა

კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით
არაქართულენოვანი
სკოლების
პედაგოგებისათვის
ქართული ენის
ტრეინინგების ჩატარება

თეთრიწყარო მაისი ივნისი 2 თვე თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის კულტურის
სამსახური

საგანმანათლებლო რესურს-
ცენტრი

არაქართულენოვანი სკოლების
პედაგოგთა სახელმწიფო ენის
ცოდნის გაღრმავება

დამატებითი სასწავლო მასალების  
რაოდენობა;
მომზადებული და თარგმნილი სატრეინინგო
მოდულების რაოდენობა, სილაბუსები და
შინაარსი;  პროგრამაში ჩართული სკოლების
მასწავლებლების და სამეურვეო საბჭოების
წევრებისათვის ჩასატარებელი 3 რეგიონული
სემინარი

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.4 
სახელმწიფო
ენის სწავლების
ხელშეწყობა

ეროვნულ/ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელთათვის
სახელმწიფო ენის
სწავლების პროგრამის
ფარგლებში ქართული
ენის სწავლება

დმანისი 1 
სექტე
მბერი
2011

20 
ივნისი
2012

10 
თვე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და  
გამგეობა

ააიპ "საგანმანათლებლო
ცენტრი"

საგანმანათლებლო რესურს-
ცენტრი

ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში ეროვნულ
უმცირესობათა ენების და
სახელმწიფო ენის  სწავლების
გაუმჯობესებული ხარისხი

მოსწავლეთა რაოდენობა სახელმწიფო ენის
შესწავლაში; ტესტირების შედეგები



2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.4 
სახელმწიფო
ენის სწავლების
ხელშეწყობა

სახელმწიფო ენის
ცოდნის გაღრმავების
ხელშეწყობის მიზნით, 
არაქართულენოვან
სკოლებში შიდა
სასკოლო
ოლიმპიადების ჩატარება

სოფ. ქოსალარი, 
სოფ. სამშვილდე

11 
ივნისი

22 
ნოემბ
ერი

1-1 
დღე

სოფ. 
ქოსალარის
სკოლა; სოფ. 
სამშვილდის
სკოლა

საგანმანათლებლო რესურს-
ცენტრი

სახელმწიფო ენის ცოდნის
გაღრმავება

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.4  
სახელმწიფო
ენის სწავლების
ხელშეწყობა

არაქართულენოვან
საჯარო სკოლებში
ქართულის, როგორც
სახელმწიფო ენის
სწავლების
მდგომარეობის
შესწავლა; მისი
სწავლების
გაუმჯობესების
ღონისძიებათა
შემუშავება

კახეთის რეგიონის
ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებული
სოფლები

10 
მაისი

20 
მაისი

10 
დღე

გუბერნატორთან
არსებული
საზოგადოებრივ
ი საბჭო

საგანმანათლებლო
რესურსცენტრები, თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქართული ენის სწავლების
გაძლიერება, ერთიანი ეროვნული
გამოცდებისათვის მზადება, 
ქართული ენის პოპულარიზაცია
ეროვნულ უმცირესობებში

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.4  
სახელმწიფო
ენის სწავლების
ხელშეწყობა

კვირაში ერთხელ
ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
არაქართულენოვან
სკოლებში ქართული
ენის გაკვეთილების
ჩატარებისა და
არაქართულენოვანი
მოსწავლეების
მშობელთათვის
ქართული ენის
შესწავლის ხელშეწყობა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

1 
სექტე
მბერი

24 
დეკემ
ბერი

4 თვე 1) ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა; 2) 
ბოლნისის
რესურსცენტრი; 
3) ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საჯარო
სკოლები;   
4)"ენის სახლი"      

აზერბაიჯანის და სომხეთის
საელჩოები საქართველოში; 
საგანმანათლებლო რესურს-
ცენტრი

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

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.4. - 2.5. არაქართულენოვანი
სკოლების მოსწავლეების
ჩართვა მოსწავლეთა
გაცვლით პროგრამაში

სამცხე-ჯავახეთის
და ქვემო ქართლის
რეგიონები

მარტი დეკემბერი10 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

OSCE/HCNM ქართველი და არაქართველი
მოზარდების დამეგობრება; 
არაქართულენოვანი სკოლების
მოსწავლეებში ქართული ენის
ცოდნის დონის გაუმჯობესება

გაცვლით პროგრამებში ჩართული
მოსწავლეების რაოდენობა

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.4. - 2.5. არაქართულენოვანი
სკოლების I-VI კლასის
პედაგოგების ჩართვა
მასწავლებელთა
გაცვლით პროგრამაში

სამცხე-ჯავახეთის
და  ქვემო ქართლის
რეგიონები

ოქტომბერინოემბერი2 თვე განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

OSCE/HCNM არაქართულენოვანი სკოლების
პედაგოგების პროფესიული ზრდა და
მათი ქართული ენის ცოდნის დონის
ამაღლება

გაცვლით პროგრამებში ჩართული
პედაგოგების რაოდენობა



2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.4. - 2.5. ქვე-პროგრამის
"ვასწვლოთ ქართული, 
როგორც მეორე ენა" 
ფარგლებში საზაფხულო
ბანაკის ორგანიზება

სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონი

1 
ივლის
ი

1 
აგვისტ
ო

14 
დღე

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების ეროვნული
ცენტრი

ეთნიკურად ქართველი, 
აზერბაიჯანელი და სომეხი
მოსწავლეების დამეგობრება და
კომუნიკაცია ქართულ ენაზე; 
ქართველი და არაქართველი
მოსწავლეების მიერ
ზაფხულის არდადეგების  ერთად, 
სასიამოვნო გარემოში, გატარება;
გასართობი ღონისძიების
ერთობლივად
დაგეგმვა/განხორციელება

საზაფხულო სკოლის პროექტში ჩართული
მოსწავლეების რაოდენობის ზრდა

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.4. - 2.5. ზურაბ ჟვანიას
სახელობის სახელმწიფო
ადმინისტრირების
სკოლაში სამცხე-
ჯავახეთის, ქვემო
ქართლის და კახეთის
ადგილობრივი
თვითმმართველობებში
დასაქმებული ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენლებისა და
არაქართულენოვანი
სკოლების
ადმინისტრაციისათვის

ქუთაისი 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო

ზურაბ ჟვანიას სახელობის
სახელმწიფო
ადმინისტრირების სკოლა

სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო
ქართლის და კახეთის
მუნიციპალიტეტების
ადგილობრივი
თვითმმართველობები

სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის
და კახეთის ადგილობრივ
თვითმმართველობებში დასაქმებულ
ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენლებსა და
არაქართულენოვანი სკოლების
ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს
შორის ქართლი ენის ცოდნის დონის
ამაღლება, მათი პროფესიული ზრდა

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო
ადმინისტრირების სკოლაში გადამზადებულ
პირთა რაოდენობა, მათში ქართული ენის
ცოდნის დონის გაუმჯობესება

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.4.-2.5. პროექტის
,,მაღალკვალიფიციური
პედაგოგები ეთნიკური
უმცირესობით
კომპაქტურად
დასახლებული
რეგიონების სკოლებში" 
ფარგლებში 22 
პროფესიონალი
მასწავლებლის მიერ
პედაგოგებთან
ტრეინინგების ჩატარება
და ადგილობრივ
მოსახლეობასთან
შეხვედრების მოწყობა

მარნეული 1 
სექტე
მბერი

24 
დეკემ
ბერი

4 თვე 1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა; 2) 
მარნეულის
საგანმანათლებ
ლო რესურს-
ცენტრი; 3) 
მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს
ზოგასაგანმანათ
ლებლო
არაქართულენო
ვანი სკოლები

აზერბაიჯანის  საელჩო
საქართველოში

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

ეთნიკურ რეგიონებში გადამზადებული
ადგილობრივი მასწავლებლების
რაოდენობა; ეთნიკურ რეგიონებში
მივლენილი მასწავლებლების რაოდენობა; 
პროგრამაში ჩართული მასწავლებლების და
მოსწავლეების რაოდენობა; 16 გაკვეთილის
ჩატარება

2. განათლება
და
სახელმწიფო
ენა

2.5. 
განათლების
სფეროში
საჯარო
დისკუსიისა და
სამოქალაქო
ინტეგრაციის
ხელშეწყობა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
არაქართულენოვან
სკოლებში
უფროსკლასელთა
ჯგუფების შექმნა
ბოლნისის, დმანისის, 
თეთრიწყაროს
ისტორიული ძეგლების
ისტორიის შესწავლის

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

1 
სექტე
მბერი

23 
ნოემბ
ერი

3 თვე 1) ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა; 2) 
ბოლნისის
საგანმანათლებ
ლო რესურს-
ცენტრი
3)მხარეთმცოდნ
ეობის მუზეუმი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
სომხურენოვანი და
აზერბაიჯანულენოვანი საჯარო
სკოლები

ეთნიკური უმცირესობის
მოსწავლეების მიერ რეგიონის
ისტორიის ცოდნის გაღრმავება



3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ეროვნული
მაუწყებლობის
ხელმისაწვდომ
ობის
უზრუნველყოფ

საზოგადოებრივი
მაუწყებლის
გავრცელების სისტემის
რეაბილიტაცია

საზოგადოებრივი
მაუწყებელი

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1  არხი 1 არხი, 2 არხი , ტვ "პიკ"-ი გადაცემების ყურებადობის ზრდა
რეგიონებში, ოპერატიულობა, 
მასშტაბურობა

მაყურებელთა რაოდენობა, ტრანსლირების
დაფარვის არეალი, რეიტინგი, 
სოციოლიგიური გამოკითხვები, ფოკუს
ჯგუფების მონაცემები

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხხელმისაწვდო
მობის

სატელევიზიო
საინფორმაციო
პროგრამების
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

საზოგადოებრივი
მაუწყებელი

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1  არხი ნაციონალური მოამბე 1 არხი, 2 არხი , ტელეკომპანია
"პიკ"-ი .ზუგდიდი "ოდიში" TV , , 
მარმეული "მარნეული" TV, 
ახალქალაქი ATV 12, 

ქვეყანაში მნიშვნელოვანი
მოვლენების გაშუქება ნაციონალური
უმცირესობების ენებზე

მაყურებლის ინტერესის ზრდა

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხხელმისაწვდო
მობის
უზრუნველყოფ

"მოამბე" აფხაზურ ენაზე
(პერიოდულობა: 
ყოველდღე) - 
სატელევიზიო
პროდუქტის
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

 1 არხი 7.30  2არხი
23.00      ტვ "პიკ"  
7.30 ზუგდიდი 22.00

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1  არხი ნაციონალური მოამბე 1 არხი, 2 არხი ,     ტვ "პიკ"-ი, 
ზუგდიდი "ოდიში" TV ,

აფხაზურენოვანი მაყურებლის
ინტერესის ზრდა და ჩართულობა

გამოხმაურება პრესაში, მაყურებლის
ინტერესი, გადაცემის რეიტინგი

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხხელმისაწვდო
მობის

"მოამბე" ოსურ ენაზე
(პერიოდულობა: 
ყოველდღე) - 
სატელევიზიო
პროდუქტის
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

1 არხი 7.30 2არხი
23.00 ,    ტვ "პიკ"  
7.30 

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1  არხი ნაციონალური მოამბე 1 არხი , 2 არხი, ტვ "პიკ" ოსურენოვანი მაყურებლის
ინტერესის ზრდა და ჩართულობა

გამოხმაურება პრესაში, მაყურებლის
ინტერესი, გადაცემის რეიტინგი

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხხელმისაწვდო
მობის

"მოამბე" სომხურ ენაზე
(პერიოდულობა: 
ყოველდღე) - 
სატელევიზიო
პროდუქტის
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

 1 არხი 7.30 2არხი
23.00 , ტვ "პიკ"-ი
ახალქალაქი 22.00

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1  არხი ნაციონალური მოამბე ახალქალაქი ATV 12 სომხურენოვანი მაყურებლის
ინტერესის ზრდა და ჩართულობა  

გამოხმაურება პრესაში, მაყურებლის
ინტერესი, გადაცემის რეიტინგი

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხხელმისაწვდო
მობის

"მოამბე" აზერბაიჯანულ
ენაზე (პერიოდულობა: 
ყოველდღე) - 
სატელევიზიო
პროდუქტის
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

 1 არხი 7.30 2არხი
23.00 მარნეული
22.00, ბოლნისი ტვ
"ბოლნელი" 21.30

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1  არხი ნაციონალური მოამბე მარნეული "მარნეული" TV აზერბაიჯანულენოვანი მაყურებლის
ინტერესის ზრდა და ჩართულობა

გამოხმაურება პრესაში, მაყურებლის
ინტერესი, გადაცემის რეიტინგი

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხხელმისაწვდო
მობის
უზრუნველყოფ

რადიო საინფორმაციო
პროგრამების
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

რადიომაუწყებლობ
ა (რადიო FM 102.4)

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

რადიომაუწყებლ
ობა

საინფორმაციო სამსახური 1 არხი ნაციონალური უმცირესობების
პრობლემატიკის ფართოდ გაშუქება

გამოხმაურება პრესაში, მსმენელთა ზარები, 
რადიომსმენელების ინტერესი, გადაცემის
რეიტინგი

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხხელმისაწვდო
მობის

საინფორმაციო
გამოშვება აფხაზურ ენაზე
(პერიოდულობა: 
ყოველდღე) - რადიო
პროდუქტის
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

რადიომაუწყებლობ
ა (რადიო FM 102.4)

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

რადიომაუწყებლ
ობა

საინფორმაციო სამსახური 1 არხი აფხაზურენოვანი მაყურებლის
ინტერესის ზრდა და ჩართულობა

გამოხმაურება პრესაში, მსმენელთა ზარები, 
რადიომსმენელების ინტერესი, გადაცემის
რეიტინგი



3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხხელმისაწვდო
მობის

საინფორმაციო
გამოშვება ოსურ ენაზე
(პერიოდულობა: 
ყოველდღე) - რადიო
პროდუქტის
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

რადიომაუწყებლობ
ა (რადიო FM 102.4)

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

რადიომაუწყებლ
ობა

საინფორმაციო სამსახური 1 არხი ოსურენოვანი მაყურებლის
ინტერესის ზრდა და ჩართულობა

გამოხმაურება პრესაში, მსმენელთა ზარები, 
რადიომსმენელების ინტერესი, გადაცემის
რეიტინგი

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხხელმისაწვდო
მობის

საინფორმაციო
გამოშვება სომხურ ენაზე
(პერიოდულობა: 
ყოველდღე) - რადიო
პროდუქტის
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

რადიომაუწყებლობ
ა (რადიო FM 102.4)

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

რადიომაუწყებლ
ობა

საინფორმაციო სამსახური 1 არხი სომხურენოვანი მაყურებლის
ინტერესის ზრდა და ჩართულობა  

გამოხმაურება პრესაში, მსმენელთა ზარები, 
რადიომსმენელების ინტერესი, გადაცემის
რეიტინგი

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხხელმისაწვდო
მობის

საინფორმაციო
გამოშვება აზერბაიჯანულ
ენაზე (პერიოდულობა: 
ყოველდღე) - რადიო
პროდუქტის
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

რადიომაუწყებლობ
ა (რადიო FM 102.4)

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

რადიომაუწყებლ
ობა

საინფორმაციო სამსახური 1 არხი აზერბაიჯანულენოვანი მაყურებლის
ინტერესის ზრდა და ჩართულობა

გამოხმაურება პრესაში, მსმენელთა ზარები, 
რადიომსმენელების ინტერესი, გადაცემის
რეიტინგი

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხხელმისაწვდო
მობის

საინფორმაციო
გამოშვება ქურთულ
ენაზე (პერიოდულობა: 
ყოველდღე) - რადიო
პროდუქტის
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

რადიომაუწყებლობ
ა (რადიო FM 102.4)

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

რადიომაუწყებლ
ობა

საინფორმაციო სამსახური 1 არხი ქურთულენოვანი მაყურებლის
ინტერესის ზრდა და ჩართულობა

გამოხმაურება პრესაში, მსმენელთა ზარები, 
რადიომსმენელების ინტერესი, გადაცემის
რეიტინგი

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხელმისაწვდომ
ობის
უზრუნველყოფ
ა

ტელეკომპანია
,,მარნეული ტვ"-ს
საეთერო ბადის ყოველი
ახალი საინფორმაციო
ცნობის, განცხადების, 
რეკლამისა და სხვ. 
გაშუქება როგორც
ქართულ, ასევე
აზერბაიჯანულ ენაზე

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა; 2) 
ტელეკომპანია
,,მარნეული ტვ"

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის სამსახური

არაქართულენოვანი მოსახლეობის
ინფორმირება საქართველოში
მიმდინარე პროცესებისა და
სიახლეების შესახებ

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხელმისაწვდომ
ობის
უზრუნველყოფ
ა

ტელეკომპანია
,,მარნეული ტვ"-ს
საეთერო ბადეში
ყოველდღიური
საინფორმაციო
გამოშვების ქართულ და
აზერბაიჯანულ ენებზე
გაშუქება

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა; 2) 
ტელეკომპანია
,,მარნეული ტვ"

1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
პრესსამსახური

არაქართულენოვანი მოსახლეობის
ინფორმირება საქართველოში
მიმდინარე პროცესებისა და
სიახლეების შესახებ

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხელმისაწვდომ
ობის
უზრუნველყოფ
ა

ტელეკომპანია
,,მარნეული ტვ"-ს
საეთერო ბადეში
აზერბაიჯანულენოვანი
სოციალური სარეკლამო
რგოლების განთავსება

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა; 2) 
ტელეკომპანია
,,მარნეული ტვ"

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთა ინფორმირება
საქართველოში მიმდინარე
პროცესებისა და სიახლეების შესახებ



3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხელმისაწვდომ
ობის
უზრუნველყოფ
ა

ტელეკომპანია
"ბოლნელში" და
ტელეკომპანია "V არხზე" 
საინფორმაციო
გადაცემების
აზერბაიჯანულ ენაზე
ტრანსლირება

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1) ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა; 2) 
ტელეკომპანია
"ბოლნელი";  3) 
ტელეკომპანია
"V არხი"

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტის და
ახალგაზრულ საქმეთა
განყოფილება

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთა ინფორმირება
საქართველოში მიმდინარე
პროცესებისა და სიახლეების შესახებ

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხელმისაწვდომ
ობის
უზრუნველყოფ
ა

ტელეკომპანია
"ბოლნელ"-ისა და
ტელეკომპანია "V არხის" 
ეთერში 2012 წ. 
საპარლამენტო
არჩევნების თაობაზე, 
აგრეთვე ცესკოს
საინფორმაციო
მასალების
აზერბაიჯანულ და
სომხურ ენებზე გაშუქება

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

1 
ივნისი

31 
ოქტო
მბერი

5 თვე 1) ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა; 2) 
ტელეკომპანია
"ბოლნელი";  3) 
ტელეკომპანია
"V არხი"

1) ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
პრესსამსახური

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთა საარჩევნო
კანონმდებლობის, ამომრჩეველტა
საარჩევნი უფლება-მოვალეობების  
შესახებ ცოდნის ამაღლება

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთა მიერ ახალი სარეკლამო
რგოლების ცნობადობა

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხელმისაწვდომ
ობის
უზრუნველყოფ
ა

ბოლნისის
ტელეკომპანია
"ბოლნელში" და
ტელეკომპანია "V არხში" 
აზერბაიჯანულენოვანი
სოციალური სარეკლამო
რგოლების განთავსება

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1) ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა; 2) 
ტელეკომპანია
"ბოლნელი";  3) 
ტელეკომპანია
"V არხი"

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთა ინფორმირება
საქართველოში მიმდინარე
პროცესებისა და სიახლეების შესახებ

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.2 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
სამაუწყებლო
პროგრამების
ხელმისაწვდომ
ობის
უზრუნველყოფ
ა

საინფორმაციო
გამოშვება სომხურ ენაზე
(პერიოდულობა: 
ყოველდღე) - 
რადიოპროდუქტის
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

რადიომაუწყებლ
ობა (რადიო FM 
102.4)

საინფორმაციო სამსახური საზოგადოებრივი მაუწყებელი სომხურენოვან მსმენელთა
ინტერესის ზრდა და ჩართულობა; 
ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის
განვითარება; მათი
ინფორმირებულობს ზრდა და
ქვეყნის კულტურულ  სივრცეში
ჩართულობის ამაღლება

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.3 
სამაუწყებლო
პროგრამებში
ეროვნული
უმცირესობების
გაშუქებისა და
მონაწილობის
უზრუნველყოფ

თოქ-შოუ "ჩვენი  ეზო" - 
სატელევიზიო
პროდუქტის
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

1 არხი 1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1  არხი ნაციონალური მოამბე ნაციონალური უმცირესობების
პრობლემატიკის ფართოდ გაშუქება

გამოხმაურება პრესაში, მაყურებლის
ინტერესი, გადაცემის რეიტინგი

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.4 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
ელექტრონული
და ბეჭვდითი
მედიის
ხელშეწყობა

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
აზერბაიჯანულენოვან
სოფლებში
აზერბაიჯანულენოვანი
გაზეთების: 
,,რეგიონპრესი", ,,ზია", 
,,კონგრესი", ,,ოზანი"-- 
გავრცელების
ხელშეწყობა

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა               

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
განყოფილება

სს "საქპრესის" მარნეულის
განყოფილება

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთა ინფორმირება
საქართველოში მიმდინარე
პროცესებისა და სიახლეების
შესახებ;  მათი ინფორმირებულობს
ზრდა და ქვეყნის პოლიტიკურ-
ეკონომიკურ-კულტურულ  სივრცეში
ჩართულობის ამაღლება

დაბეჭდილი და დარიგებული გაზეთების, 
ჟურნალების, სხვა საინფორმაციო მასალების
სახეობა და რაოდენობა



3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.4 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
ელექტრონული
და ბეჭვდითი
მედიის
ხელშეწყობა

აზერბაიჯანულენოვანი
გაზეთ "გურჯისტან"-ისა
და "ვოლგარ"-ის, 
აგრეთვე სომხურენოვანი
გაზეთ " ვრასტან"-ის
გავრცელების
ხელშეწყობა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტის და
ახალგაზრულ საქმეთა
განყოფილება

სს "საქპრესის" ბოლნისის
განყოფილება

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთა ინფორმირება
საქართველოში მიმდინარე
პროცესებისა და სიახლეების
შესახებ;  მათი ინფორმირებულობს
ზრდა და ქვეყნის პოლიტიკურ-
ეკონომიკურ-კულტურულ  სივრცეში
ჩართულობის ამაღლება

დაბეჭდილი და დარიგებული გაზეთების, 
ჟურნალების, სხვა საინფორმაციო მასალების
სახეობა და რაოდენობა

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.4 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
ელექტრონული
და ბეჭვდითი
მედიის
ხელშეწყობა

აზერბაიჯანულენოვანი
გაზეთ ”სინათლის სიტყვ”-
ის გავრცელების
ხელშეწყობა

რუსთავი 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

რუსთავის მერია სს "საქპრესის" რუსთავის
განყოფილება

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთა ინფორმირება
საქართველოში მიმდინარე
პროცესებისა და სიახლეების
შესახებ;  მათი ინფორმირებულობს
ზრდა და ქვეყნის პოლიტიკურ-
ეკონომიკურ-კულტურულ  სივრცეში
ჩართულობის ამაღლება

დაბეჭდილი და დარიგებული გაზეთების, 
ჟურნალების, სხვა საინფორმაციო მასალების
სახეობა და რაოდენობა; გაზეთის 12 ნომერი
გამოდის და ვრცელდება

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.4 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
ელექტრონული
და ბეჭვდითი
მედიის
ხელშეწყობა

ადგილობრივი პრესის
სისტემატიური
გავრცელების
ხელშეწყობა კახეთის
რეგიონის ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებული
სოფლებში

კახეთის რეგიონი 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

კახეთის
რეგიონის
მუნიციპალიტეტე
ბის
საკრებულოები
და გამგეობები

კახეთის
მუნიციპალიტეტების
გამგეობების და
საკრებულოების
აპარატები

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთა ინფორმირება
საქართველოში მიმდინარე
პროცესებისა და სიახლეების
შესახებ;  მათი ინფორმირებულობს
ზრდა და ქვეყნის პოლიტიკურ-
ეკონომიკურ-კულტურულ  სივრცეში
ჩართულობის ამაღლება

დაბეჭდილი და დარიგებული გაზეთების, 
ჟურნალების, სხვა საინფორმაციო მასალების
სახეობა და რაოდენობა

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.4 ეროვნული
უმცირესობების
ენებზე
ელექტრონული
და ბეჭვდითი
მედიის
ხელშეწყობა

ყოველთვიური გაზეთ
,,თრიალეთის  ექსპრესი”-
ს მიწოდების ხელშეწყობა
არაქართულენოვანი
მოსახლეობისათვის

სოფ. შიხილო, სოფ. 
დაღეთი, სოფ. 
სამშვილდე, სოფ. 
სამღერეთი, სოფ. 
ნაპილნარი, სოფ. 
ქოსალარი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1) 
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა; 2) 
გაზეთი
,,თრიალეთის
ექსპრესი”-ს
რედაქცია

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთა ინფორმირება
საქართველოში მიმდინარე
პროცესებისა და სიახლეების
შესახებ;  მათი ინფორმირებულობს
ზრდა და ქვეყნის პოლიტიკურ-
ეკონომიკურ-კულტურულ  სივრცეში
ჩართულობის ამაღლება

დაბეჭდილი და დარიგებული გაზეთების, 
ჟურნალების, სხვა საინფორმაციო მასალების
სახეობა და რაოდენობა

3. მედია და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდო
მობა

3.5 მედიაში
ტოლერანტობი
სა და
კულტურული
პლურალიზმის
დამკვიდრების
ხელშეწყობა

საავტორო გადაცემა
”ჩვენი საქართველო” - 
რადიო პროდუქტის
სისტემატიური წარმოება
და ტრანსლირება

რადიომაუწყებლობ
ა (რადიო FM 102.4)

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

რადიომაუწყებლ
ობა

საინფორმაციო სამსახური 1 არხი ნაციონალური უმცირესობების
პრობლემატიკის ფართოდ გაშუქება

გამოხმაურება პრესაში, მსმენელთა ზარები, 
რადიომსმენელების ინტერესი, გადაცემის
რეიტინგი



4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

იუსტიციის სახლების
გახსნა ქვეყნის
რეგიონებში; ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
მოსახლეობისთვის
იუსტიციის სამინისტროს
სახელმწიფო სერვისების
მიწოდება

ახალციხე; 
მარნეული

ივნისი ოქტო
მბერი

5 თვე იუსტიციის
სამინისტრო

მარკეტინგის
სამმართველო

ეროვნული უმცირესობებით
კომპაქტურად დასახლებულ
რეგიონებში იუსტიციის სახლების
ფუნქციონირება და ადგილიობრივ
მოსახლეობისათვის იუსტიციის
სამინისტროს სერვისების სწრაფად, 
იაფად და ხარისხიანად მიწოდება

იუსტიციის სახლის ექსპლუატაციაში შესული
შენობა; იმ პირთა რაოდენობა, ვინც მიიღო
მომსახურება იუსტიციის სახლებში

4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

ბოშების რეგისტრაცია ჭოეთი, გაჩიანი, 
თბილისი, ქუთაისი, 
ქობულეთი

1 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1) იუსტიციის
სამინისტრო; 2) 
საქართველოს
ეროვნული
უშიშროების
საბჭო

1) იუსტიციის სამინისტროს
საერთაშორისო საჯარო
სამართლის
დეპარტამენტი და
სამოქალაქო რეესტრის
სააგენტო; 2) 
საქართველოს ეროვნული
უშიშროების საბჭოს
აპარატი

ECMI დოკუმენტაციის არმქონე ბოშების
აღრიცხვა;  დოკუმენტაციის არმქონე
ბოშების რეგისტრაცია და
პირადობის დამადასტურებელი
დოკუიმენტაციით უზრუნველყოფა

დოკუმენტაციის არმქონე აღრიცხულ პირთა
სია; იმ პირთა რაოდენობა, ვინც მიიღო
პირადობის დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია

4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.1. ეთნიკური
უმცირესობების
თანასწორი
საარჩევნო
უფლების
უზრუნველყოფ
ა

ეთნიკური უმცირესობების
საარჩევნო პროცესში
მონაწილეობის  
ხელშეწყობისა და
ინფორმირებულობის
ამაღლების მიზნით, 
სამუშაო ჯგუფის შექმნა

თბილისი 1 
მაისი

1 
ნოემბ
ერი

6 თვე
(184 

დღე)

ცენტრალური
საარჩევნო
კომისია

კოორდინაციისა და
მართვის დეპარტამენტი

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

სამუშაო ჯგუფის წევრთა რაოდენობა, მათი
წარმომადგენლობითობა, დაცული ბალანსის
არსებობა, მათი ავტორიტეტი სამოქალაქო
საზოგადოებაში

4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.1. ეთნიკური
უმცირესობების
თანასწორი
საარჩევნო
უფლების
უზრუნველყოფ
ა

ეროვნული/ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენელ
ადგილობრივ
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან  
შეხვედრის ორგანიზება

რუსთავი, 
მარნეული, 
გარდაბანი, 
დმანისი; , 
ახალციხე,ადიგენი, 
ასპინძა, 
ახალქალაქი, 
ნინოწმინდა

20 
მაისი

1 
ნოემბ
ერი

5 თვე
და 20 
დღე

ცენტრალური
საარჩევნო
კომისია

კოორდინაციისა და
მართვის დეპარტამენტი

ადგილობრივი მედია, გაზეთი
,,ვარლიგი’’, პირველი არხი

სამოქალაქო და პოლიტიკური
აქტიურობის ზრდა ეთნიკური
უმცირესობების საარჩევნო პროცესში
მონაწილეობის  ხელშეწყობა და
ინფორმირებულობის ამაღლება

ორგანიზებული მრგვალი მაგიდების
რაოდენობა, მონაწილეთა რაოდენობა

4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.1. ეთნიკური
უმცირესობების
თანასწორი
საარჩევნო
უფლების
უზრუნველყოფ
ა

საარჩევნო
დოკუმენტაციის თარგმნა
სომხურ და
აზერბაიჯანულ ენებზე

თბილისი 1 
ივლის

ი

1 
ნოემბ
ერი

4 თვე ცენტრალური
საარჩევნო
კომისია

კოორდინაციისა და
მართვის დეპარტამენტი

IFES ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთათვის საარჩევნო
დოკუმენტაციის მიწოდება; 
საპარლამენტო არჩევნებში
მოსახლეობის აქტიურად
ჩართულობა

ნათარგმნი საარჩევნო დოკუმენტაციის
სახეობები, რაოდენობა, მათი გავრცელების
პროცედურები, მიღწევადობა საბოლოო
"მომხმარებელთან"-ამომრჩეველთან

4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.1. ეთნიკური
უმცირესობების
თანასწორი
საარჩევნო
უფლების
უზრუნველყოფ
ა

ეროვნული/ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენლებთან
სამოქალაქო და
ამომრჩეველთა
განათლების პროექტების
განხორციელება შემდეგი
ღონისძიებების
ორგანიზების გზით: 
საჯარო შეხვედრები
ცენტრალური და
ადგილობრივი
ხელისუფლების

გორი, რუსთავი, 
კასპი, ახალციხე, 
ახალქალაქი, 
ნინოწმინდა, წალკა, 
ბოლნისი, დმანისი, 
მარნეული, 
გარდაბანი, 
თეთრიწყარო, 
ლაგოდეხი, 
საგარეჯო

1 
მაისი

1 
ნოემბ
ერი

4 თვე ცენტრალური
საარჩევნო
კომისია

IFES სამოქალაქო და ამომრჩეველთა
განათლების სფეროებში
მოსახლეობის ცნობიერების
ამაღლება, სამოქალაქო და
ამომრჩეველთა მონაწილეობისა და
ჩართულობის გაზრდა

მონაწილეთა რაოდენობა (ეთნიკური
უმცირესობების წარმომადგენელი სხვადასხვა
მიზნობრივი ჯგუფებიდან: ქალები, 
ახალგაზრდები და მოსახლეობის სხვა
ჯგუფები)



4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.1. ეთნიკური
უმცირესობების
თანასწორი
საარჩევნო
უფლების
უზრუნველყოფ
ა

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

თბილისი, ქვემო
ქართლისა და
სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონები

1 
აგვის
ტო

1 
ნოემბ
ერი

3 თვე ცენტრალური
საარჩევნო
კომისია

IFES საქართველოს მოქალაქეებისათვის, 
მ.შ. ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთათვის საარჩევნო
წესებისა და პროცედურების შესახებ
დეტალური, ადვილად აღსაქმელი
და თვალსაჩინო ინფორმაციის
მიწოდება; საპარლამენტო
არჩევნებში მოსახლეობის მეტად
აქტიურად ჩართულობა

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

4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.1. ეთნიკური
უმცირესობების
თანასწორი
საარჩევნო
უფლების
უზრუნველყოფ
ა

ეროვნული
უმცირესობების ენებზე
ნათარგმნი საარჩევნო
ბიულეტინების (ქართულ-
სომხური, ქართულ-
აზერბაიჯანული, 
ქართულ-სომხურ-
აზერბაიჯანული) 

ქვემო ქართლისა
და სამცხე-
ჯავახეთის
რეგიონები

15 
სექტე
მბერი

1 
ნოემბ
ერი

1 თვე
და 15 
დღე

ცენტრალური
საარჩევნო
კომისია

კოორდინაციისა და
მართვის
დეპარტამენტი/საორგანიზ
აციო დეპარტამენტი

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთა ქვეყნის
პოლიტიკურ-საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში ჩართულობა

ნათარგმნი საარჩევნო ბიულეტინების და
შესაბამისი მეთოდური მასალების
რაოდენობა; ჩატარებული სემინარების
რაოდენობა; დისტრიბუციის არეალი

4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.2  
გადაწყვეტილე
ბის მიღების
პროცესში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
გაუმჯობესება

საქართველოს ახალი
კონსტიტუციის
კოდიფიცირებული
რედაქციის
(აზერბაიჯანულ, სომხურ
და რუსულ ენებზე) 
გამოცემა და
გავრცელება 3 რეგიონში

სამცხე-ჯავახეთის, 
ქვემო ქართლის, 
კახეთის, შიდა
ქართლის, აჭარის
რეგიონები, 
თბილისი

ივლისი დეკემ
ბერი

6 თვე 1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი;            2) 
სამცხე-ჯავახეთის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
3) ქვემო
ქართლის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
4) კახეთის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
5) შიდა
ქართლის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო;                         
2) 5 რეგიონის
მუნიციპალიტეტების
გამგეობები/საკრებულოებ
ი

კონსტიტუციონალიზმის  კვლევის
რეგიონალური ცენტრი; ECMI

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

ცნობიერების ამაღლება რეგიონებში, სადაც
კომპაქტურად ცხოვრობენ ეროვნული
უმცირესობები   

4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.2  
გადაწყვეტილე
ბის მიღების
პროცესში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
გაუმჯობესება

საქართველოს ახალი
კონსტიტუციის
(კოდიფიცირებული
რედაქციის) 
(აზერბაიჯანულ, სომხურ, 
რუსულ, ინგლისურ
ენებზე), "საყმაწვილო
ილუსტრირებული
საქართველოს
კონსტიტუცია", გამოცემა
და გავრცელება 3 
რეგიონში

სამცხე-ჯავახეთის, 
ქვემო ქართლის, 
კახეთის, შიდა
ქართლის, აჭარის
რეგიონები, 
თბილისი

ივნისი სექტემ
ბერი

4 თვე 1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი;            2) 
სამცხე-ჯავახეთის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
3) ქვემო
ქართლის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
4) კახეთის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
5) შიდა
ქართლის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო;                         
2) 5 რეგიონის
მუნიციპალიტეტების
გამგეობები/საკრებულოებ
ი

კონსტიტუციონალიზმის  კვლევის
რეგიონალური ცენტრი; GIZ; ECMI; 
USAID, UNAG

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

ცნობიერების ამაღლება რეგიონებში, სადაც
კომპაქტურად ცხოვრობენ ეროვნული
უმცირესობები   



4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.2  
გადაწყვეტილე
ბის მიღების
პროცესში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
გაუმჯობესება

საზაფხულო სკოლის - 
"კონსტიტუციონალიზმის
გაკვეთილები" - 
ორგანიზება

ბათუმი 1 აგვისტო21 აგვისტო20 დღე1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი;            2) 
კონსტიტუციონა
ლიზმის  კვლევის
რეგიონალური
ცენტრი

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო

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

ცნობიერების ამაღლება რეგიონებში, სადაც
კომპაქტურად ცხოვრობენ ეროვნული
უმცირესობები   

4.პოლიტიკურ
ი ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების
პროცესში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
გაუმჯობესება

"მრგვალი მაგიდის" 
ფორმატში საქმიანი
შეხვედრის და დისკუსიის
ორგანიზება და ჩატარება
(i) რეინტეგრაციის
საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატის  
თანამშრომლების, (ii) 
სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისიის წევრების, (iii) 
ქვემო ქართლის მხარის
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების საჯარო
მოსამსახურეებთან და
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა და
ეროვნული/ეთნიკური
უმცირესობების
წარმომადგენლებთან

მარნეული 26 ივნისი26 ივნისი1 დღე 1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი; 2) 
სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისია

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო

ქვემო ქართლში წარმოდგენილი
სამოქალაქო საზოგადოების სხვა
ორგანიზაციები; ცალკეული
აქტივისტები;  ECMI 

ქვეყნის მთავრობასა და
სამოქალაქო საზოგადოებას შორის
დიალოგის გაღრმავება, საქმიანი
ურთიერთთანამშრომლობის
გაღრმავება, საქმიანი დისკუსიის
გამართვა, ხელისუფლების
გეგმებისა და საქმიანობის მეტი
ტრანსპარენტობა, სამოქალაქო
საზოგადოების მოთხოვნების უკეთ
წარმოჩინება და მეტი გაგების
მიღწევა, რეგიონული
არასამთავრობო ორგანიზაციების
და მედიის მეტი ჩართულობა და
გააქტიურება, რეგიონებში-
ადგილებზე ხალხის უკეთ
ინფორმირებულობა   

არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენელთა და სხვა რეგიონული
ორგანიზაციების აქტივისტების რაოდენობა; 
გამართული დისკუსიის თემატიკა; მიღებული
კონკრეტული გადაწყვეტილებების და
რეკომენდაციების განხორციელება

4.პოლიტიკურ
ი ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების
პროცესში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
გაუმჯობესება

"მრგვალი მაგიდის" 
ფორმატში საქმიანი
შეხვედრის და დისკუსიის
ორგანიზება და ჩატარება
(i) რეინტეგრაციის
საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატის
ხელმძღვანელობის და
პასუხისმგებელი
თანამშრომლების, (ii) 
სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისიის წევრების, (iii) 
სამცხე-ჯავახეთის მხარის
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების საჯარო
მოსამსახურეებთან და
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა და
ეროვნული/ეთნიკური
უმცირესობების

ახალქალაქი 20 ივლისი20 ივლისი1 დღე 1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი; 2) 
სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისია

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო

სამცხე-ჯავახეთში წარმოდგენილი
სამოქალაქო საზოგადოების სხვა
ორგანიზაციები; ცალკეული
აქტივისტები;  ECMI

ქვეყნის მთავრობასა და
სამოქალაქო საზოგადოებას შორის
დიალოგის გაღრმავება, საქმიანი
ურთიერთთანამშრომლობის
გაღრმავება, საქმიანი დისკუსიის
გამართვა, ხელისუფლების
გეგმებისა და საქმიანობის მეტი
ტრანსპარენტობა, სამოქალაქო
საზოგადოების მოთხოვნების უკეთ
წარმოჩინება და მეტი გაგების
მიღწევა, რეგიონული
არასამთავრობო ორგანიზაციების
და მედიის მეტი ჩართულობა და
გააქტიურება, რეგიონებში-
ადგილებზე ხალხის უკეთ
ინფორმირებულობა   

არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენელთა და სხვა რეგიონული
ორგანიზაციების აქტივისტების რაოდენობა; 
გამართული დისკუსიის თემატიკა; მიღებული
კონკრეტული გადაწყვეტილებების და
რეკომენდაციების განხორციელება



4.პოლიტიკურ
ი ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების
პროცესში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
გაუმჯობესება

"მრგვალი მაგიდის" 
ფორმატში საქმიანი
შეხვედრის და დისკუსიის
ორგანიზება და ჩატარება
(i) რეინტეგრაციის
საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრის აპარატის
ხელმძღვანელობის და
პასუხისმგებელი
თანამშრომლების, (ii) 
სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისიის წევრების, (iii) 
კახეთის მხარის
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების საჯარო
მოსამსახურეებთან და
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისა და
ეროვნული/ეთნიკური

გურჯაანი 29 ივნისი29 ივნისი1 დღე 1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი; 2) 
სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისია

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო

კახეთში წარმოდგენილი
სამოქალაქო საზოგადოების სხვა
ორგანიზაციები; ცალკეული
აქტივისტები; ECMI 

ქვეყნის მთავრობასა და
სამოქალაქო საზოგადოებას შორის
დიალოგის გაღრმავება, საქმიანი
ურთიერთთანამშრომლობის
გაღრმავება, საქმიანი დისკუსიის
გამართვა, ხელისუფლების
გეგმებისა და საქმიანობის მეტი
ტრანსპარენტობა, სამოქალაქო
საზოგადოების მოთხოვნების უკეთ
წარმოჩინება და მეტი გაგების
მიღწევა, რეგიონული
არასამთავრობო ორგანიზაციების
და მედიის მეტი ჩართულობა და
გააქტიურება, რეგიონებში-
ადგილებზე ხალხის უკეთ
ინფორმირებულობა   

არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენელთა და სხვა რეგიონული
ორგანიზაციების აქტივისტების რაოდენობა; 
გამართული დისკუსიის თემატიკა; მიღებული
კონკრეტული გადაწყვეტილებების და
რეკომენდაციების განხორციელება

4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების
პროცესში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
გაუმჯობესება

ქვემო ქართლის
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
წარმომადგენელთათვის
კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი
ტრენინგების ჩატარება

მარნეული; 
გარდაბანი

20 
მარტი

20 
ივლის

ი

4 თვე სპორტის და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

სსიპ " ბავშვთა და
ახალგაზრდობის
განვითარების ფონდი"

ქვემო ქართლის არასამთავრობო
ორგანიზაციების წარმომადგენელთა
ცნობიერების ამაღლება პროექტების
წერასა და მართვაში, ფონდების
მოძიება და
ურთიერთთანამშრომლობა
ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს
შორის

ტრენინგებში მონაწილეთა რაოდენობა; 
ტრენინგ-მოდულების რაოდენობა და
კონტენტი

4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბის მიღების
პროცესში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
გაუმჯობესება

მუნიციპალიტეტების
საკრებულოების მიერ
მიღებული
გადაწყვეტილებებისა და
საკრებულოს
თავმჯდომარის
ზოგიერთი ბრძანების
გავრცელება; სოფლის
რწმუნებულთა მიერ
მოსახელეობისათვის
მიწოდება კახეთის
რეგიონის ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებული
სოფლებში

კახეთის რეგიონი 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

კახეთის
რეგიონის
მუნიციპალიტეტე
ბის
საკრებულოები
და გამგეობები

კახეთის
მუნიციპალიტეტების
გამგეობების და
საკრებულოების
აპარატები

ეროვნული  უმცირესობების
სამოქალაქო აქტივობის ზრდა და
მათი ჩართულობა
გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში; ეროვნული
უმცირესობების წარმომადგენელთა
ინფორმირება საქართველოში, 
რეგიონში და მუნიციპალიტეტში
მიმდინარე პროცესებისა და
სიახლეების შესახებ;  მათი
ინფორმირებულობს ზრდა და
ქვეყნის თუ ადგილობრივ
პოლიტიკურ-ეკონომიკურ-
კულტურულ  სივრცეში ჩართულობის
ამაღლება

დაბეჭდილი და დარიგებული გაზეთების, 
ჟურნალების, სხვა საინფორმაციო მასალების
სახეობა და რაოდენობა

4.პოლიტიკურ
ი ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.2  
გადაწყვეტილე
ბების მიღების
პროცესში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
გაუმჯებესება

უმცირესობების
წარმომადგენლებისათვი
ს საკრებულოებისა და
გამგეობების მიერ
მიღებული
გადაწყვეტილებების
სისტემატიურად გაცნობა, 
მოქალაქეთა
მომსახურების ბიუროების
მუშაობისა და
დანიშნულების შესახებ

კახეთის რეგიონი 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

კახეთის
რეგიონის
მუნიციპალიტეტე
ბის
საკრებულოები
და გამგეობები

კახეთის
მუნიციპალიტეტების
გამგეობების და
საკრებულოების
აპარატები

უმცირესობების წევრთა ჩართვა
საკანონმდებლო საქმიანობაში, 
მათგან შერჩეული საკითხების
ინიციირება, გადაწყვეტილების
მიღების პროცესის გამჭვირვალობა



4.პოლიტიკურ
ი ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.2 
გადაწყვეტილე
ბების მიღების
პროცესში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
გაუმჯობესება

ადგილობრიბი ბიუჯეტის
პრიორიტეტების
განხილვა ეთნიკურ
უმცირესობებთან

რუსთავი იანვარიიანვარი1 დღე თვითმმართველ
ი ქალაქი
რუსთავის მერია

სამოქალაქო მონაწილეობის ზრდა
თვითმმართველობის
განხორციელებაში

4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.3 ეროვნულ
უმცირესობათა
დაცვის შესახებ
ევროპული
ჩარჩო
კონვენციის
პოპულარიზაცი
ა

სპეციალიზებული
ტრენინგ-სემინარის
ორგანიზება-მოწყობა
სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისიის წევრებისათვის
ევროპის საბჭოს
ეროვნული
უმცირესობების
უფლებების დაცვის
შესახებ ჩარჩო
კონვენციის (FCNM), სხვა

თბილისი 28 ივნისი29 ივნისი2 დღე რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

სამოქალაქო ინტეგრაციის
სამმართველო

ECMI; სახელმწიფო
უწყებათაშორისი კომისიის
შემადგენლობაში შემავალი
დაწესებულებები/ ორგანიზაციები

სახელმწიფო უწყებათაშორისი
კომისიის წევრების კვალიფიკაციის, 
ცოდნის ამაღლება ევროპის საბჭოს
მიერ აღიარებული საერთაშორისო
ნორმატიული ინსტრუმენტების
თაობაზე

ტრენინგ-სემინარის მონაწილეთა რაოდენობა
და ტრენერის კვალიფიკაცია; ტრენინგ-
სემინარზე დასმული კითხვა-პასუხების
რაოდენობა; მომზადებული მეთოდური
მასალების და რეკომენდაციების რაოდენობა

4. 
პოლიტიკური
ინტეგრაცია
და
სამოქალაქო
მონაწილეობა

4.3 ეროვნულ
უმცირესობათა
დაცვის შესახებ
ევროპული
ჩარჩო
კონვენციის
პოპულარიზაცი
ა

ევროპის საბჭოს
ეროვნული
უმცირესობების
უფლებების დაცვის
შესახებ ჩარჩო
კონვენციის (FCNM) 
დებულებების, ნორმების, 
იუნესკოს უნივერსალური
დეკლარაციის
განსხვავებულ
კულტურათა შესახებ, 

კახეთის რეგიონი 1 
მაისი

31 
მაისი

1 თვე კახეთის
გუბერნატორთან
არსებული
საზოგადოებრივ
ი საბჭო

კახეთის
მუნიციპალიტეტების
გამგეობები და
საკრებულოები

ევროპული ნორმატიული
ინსტრუმენტების ცნობადობის
ამაღლება

დამსწრე საზოგადოების რაოდენობა; 
დასმული კითხვა-პასუხების რაოდენობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

არაქართულენოვანი  
ზოგადსაგანმანათლებლ
ო  დაწესებულებების
რეაბილიტაცია, 
მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის გაუმჯობესება
ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტების სახსრებით

ახალციხე, 
ახალქალაქი, 
ნინოწმინდა, 
ბორჯომი, ასპინძა

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის-
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია; 
რეგიონის
მუნიციპალიტეტე
ბის
საკრებულოები
და გამგეობები

განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო, რეგიონის
საგანმანათლებლო  
რესურსცენტრები

არაქართულენოვანი  
ზოგადსაგანმანათლებლო  
დაწესებულებების საქმიანობის
ხელშეწყობა  მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზის  გაუმჯობესების
გზით

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფ. 
ხოჯორნის  სასმელი
წყლის
მილგაყვანილობის
სისტემის რეაბილიტაცია

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო და
გამგეობა

26 
აპრი
ლი

30 
აგვისტ
ო

4 თვე 1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა            

მუნიციპალიტეტის
ინფარსტრუქტურის
სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო კომპანია

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
არაქართულენოვან
სოფლებში შიდა
განათების, სასმელი
წყლის მიწოდებისა და
შიდა გზების
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ჩატარება

სოფლები
ხოჯორნი, 
ქუტლიარი, 
ყიზილაჯლო, 
ხულდარა, დიდი
მუღანლო, კირაჩ-
მუღანლო, დამია, 
გეუარარხი, 
სადახლო, შაუმიანი, 
ბაიდარი, პირველი
ქესალო, კაპანახჩი, 
ბეითარა

1 
მარტი

31 
დეკემ
ბერი

10 
თვე

1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა; 2) 
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური

მარნეულის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიული ორგანოს
რწმუნებულები

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

საავტომობილო გზის გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფ. 
კაჩაგანისა და წითელი
ხიდის დამაკავშირებელი
საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი

1 
მაისი

1 
სექტემ
ბერი

3 თვე 1) რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო;  
2) მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა

1) რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გზების
დეპარტამენტი;  2) 
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანიები

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

საავტომობილო გზის გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფ. 
საიმერლოში და
თამარისში
საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი

27 
მარტი

30 
აპრი
ლი

1 თვე 1) რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო;  
2) მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა

1) რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გზების
დეპარტამენტი;  2) 
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანიები

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

საავტომობილო გზის გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფ. 
წერეთელში და
თამარისში  სოფლის
შიდა საავტომობილო
გზების რეაბილიტაცია

მარნეულის
მუნიციპალიტეტი

1 
აპრი
ლი

1 
ივლის
ი

3 თვე მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

1) მუნიციპალიტეტის
ინფარსტრუქტურის
სამსახური; 2) მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
შესყიდვების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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

საავტომობილო გზის გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ბოლნისის სიონის
მონასტრიდან სოფ. 
ფოლადაურამდე
საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია

ბოლნისის
მუციპალიტეტი

1 
მარტი

1 
ივნისი

3 თვე 1) რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო;  
2) ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა

1) რეგიონალური
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის გზების
დეპარტამენტი; 2) 
ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანიები

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ სოფლებში
შიდა განათების, სასმელი
წყლის მიწოდებისა და
შიდა გზების
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ჩატარება

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
დაბა თამარისი, 
სოფლები დარბაზი, 
მამხუტი, ტალავერი, 
აქაურთა, მუშევანი, 
ნახიდური, 
ცურთავა, ჭაფალა, 
სამტრედო, 
სავანეთი, 
ქვ.ბოლნისი, სოფ. 
ბოლნისი, ძვ. ქვეში, 
სოფ. კიანეთი

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1) რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო;  
2) ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიული ორგანოს
რწმუნებულები

ადგილობრივი მოსახლეობის
ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება; 
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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის სოფ. 
ქვევში სოფ.დარბაზის
საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

1 
მარტი

1 
სექტემ
ბერი

6 თვე 1) საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო; 
2) ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

1) საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გზების
დეპარტამენტი; 2) 
ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანიები

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
სოფლებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის სოფ. 
სავანეთიდან სოფ. 
მამხუტის
საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

1 
მარტი

1 
ოქტო
მბერი

7 თვე 1) საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო; 
2) ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

1) საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გზების
დეპარტამენტი; 2) 
ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანიები

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის სოფ. 
აქაურთის მისასვლელი
საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

1 
აპრი
ლი

1 
ივლის
ი

3 თვე 1) საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო; 
2) ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

1) საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გზების
დეპარტამენტი; 2) 
ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის
სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანიები

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი, 
დმანისი - საფარლოს
გზის რეაბილიტაცია-
მოასფალტება

დმანისი 26 
აპრი
ლი

23 
ივლის
ი

90 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურისა და
ეკონომიკური
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. ანგრევანი

15 
მაისი                                   

31 
ოქტო
მბერი                                  

170 
დღე                            

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის  
ამამლოს ტერიტორიული
ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - შიდა გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. ბაზაქლო

15 
მაისი                                   

31 
ოქტო
მბერი                                  

170 
დღე                            

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის   
ამამლოს ტერიტორიული
ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. მამიშლო

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170  
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ამამლოს ტერიტორიული
ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. საფარლო

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის  
ამამლოს ტერიტორიული
ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. ტყისპირი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170  
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის  
ამამლოს ტერიტორიული
ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. ტნუსი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
განთიადის
ტერიტორიული ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. კამიშლო

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
გუგუთის ტერიტორიული
ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - ხიდის
მშენებლობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. ლოქჭანდარი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170  
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
გუგუთის  ტერიტორიული
ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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

ხიდის გარკვეული კმ-იანი მონაკვეთის
რეაბილიტაცია; ადგილობრივ მოსახლეობაში
ახლად დასაქმებულთა რაოდენობა; 
მხარის/მუნიციპალიტეტის  საგადასახადო
შემოსავლების ზრდის მაჩვენებლები; 
აგრარული პროდუქციის რეალიზაციის
მოცულობა; ადგილობრივი ვაჭრობის
ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ.  ბახჩალარი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170  
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
იფნარის ტერიტორიული
ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ.  პანტიანი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
დმანისის ტერიტორიული
ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასაფლაოს
შემოღობვა, გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. შინდლარი

15 
მაისი                                   

31 
ოქტო
მბერი                                  

170 
დღე                       

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
დმანისის ტერიტორიული
ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-გზების
რეაბილიტაცია, 
დაზიანებული ხიდის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. შახმარლო

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე                      

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კამარლოს
ტერიტორიული ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 და ხიდის გარკვეული კმ-
იანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ მოსახლეობაში ახლად
დასაქმებულთა რაოდენობა; 
მხარის/მუნიციპალიტეტის  საგადასახადო
შემოსავლების ზრდის მაჩვენებლები; 
აგრარული პროდუქციის რეალიზაციის
მოცულობა; ადგილობრივი ვაჭრობის
ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია, 
სარიტუალო
აღჭურვილობის შეძენა, 
გზების რეაბილიტაცია,                                 
ხიდის რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. ზემო
კარაბულახი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი                                  

170 
დღე                          

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კარაბულახის
ტერიტორიული ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 და ხიდის გარკვეული კმ-
იანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია; 
ადგილობრივ მოსახლეობაში ახლად
დასაქმებულთა რაოდენობა; 
მხარის/მუნიციპალიტეტის  საგადასახადო
შემოსავლების ზრდის მაჩვენებლები; 
აგრარული პროდუქციის რეალიზაციის
მოცულობა; ადგილობრივი ვაჭრობის
ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ.  ვაკე

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ოროზმანის  
ტერიტორიული ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-გზების
რეაბილიტაცია, 
სარიტუალო
აღჭურვილობის შეძენა

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ.  დალარი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე            

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ოროზმანის  
ტერიტორიული ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. ზემო
ოროზმანი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170  
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ოროზმანის
ტერიტორიული ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. ქვემო
ოროზმანი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ოროზმანის
ტერიტორიული ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გზების რეაბილიტაცია, 
სარიტუალო დარბაზის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. მთისძირი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ოროზმანის
ტერიტორიული ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. ირგანჩაი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე                             

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ირგანჩაის ტერიტორიული
ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: გზების
რეაბილიტაცია, 
სარიტუალო
აღჭურვილობის შეძენა, 
გარე განათების მოწყობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ.  კიზიქილისა

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170  
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კიზილქილისას
ტერიტორიული ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია, გზების
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. ამამლო

15 
მაისი                                   

31 
ოქტო
მბერი                                  

170 
დღე                            

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ამამლოს ტერიტორიული
ორგანო

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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; მოსახლეობისათვის
სუფთა სასმელი წყლის მიწოდება

საავტომობილო გზის გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გარდაბნის რაიონის
სოფ. ყარაჯალარში
სკოლასთან
მისასვლელი გზის
რეაბილიტაცია

სოფ. ყარაჯალარი მაისი სექტემ
ბერი

5 თვე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

ზედამხედველობის
სამსახური; 
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

სოფლის შიდა საკომუნიკაციო (გზის) 
სისტემის რეაბილიტაცია, 
მოსწავლეთა გადაადგილების
გაუმჯობესება

საავტომობილო გზის გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის 2011 
წლის ბიუჯეტით
ნაწილობრივ
განხორციელებული
სოფ. ყარათაკლიის ერთ-
ერთ ქუჩის
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების დასრულება

სოფ. ყარათაკლია მაისი სექტემ
ბერი

5 თვე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

ზედამხედველობის
სამსახური; 
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გარდაბნის რაიონის
სოფ. აგთაკლიაში გზის
რეაბილიტაცია

სოფ. აგთაკლია მაისი აგვისტ
ო

4 თვე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

ზედამხედველობის
სამსახური; 
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გარდაბნის რაიონის
სოფ. კაპანახჩში გზის
რეაბილიტაცია

სოფელი კაპანახჩი მაისი აგვისტ
ო

4 თვე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

ზედამხედველობის
სამსახური; 
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გარდაბნის რაიონის
კალინინოს
ტერიტორიულ
ორგანოში შიდა
სასოფლო გზების
რეაბილიტაცია,  
ნაწილობრივ ორმული  
შეკეთება, ზოგ
ტერიტორიაზე კი
არსებულის ორმული
დამუშავება

კალინინოს
ტერიტორიული
ორგანო

მაისი სექტემ
ბერი

5 თვე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

ზედამხედველობის
სამსახური; 
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გარდაბნის რაიონის
სოფ. ქესალოში გზის
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ჩატარება

სოფ. ქესალო მაისი აგვისტ
ო

4 თვე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

ზედამხედველობის
სამსახური; 
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გარდაბნის რაიონის
სოფ. ნაზარლოში გზის
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ჩატარება

სოფ. ნაზარლო ივნისი სექტემ
ბერი

4 თვე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

ზედამხედველობის
სამსახური; 
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გარდაბნის რაიონის
სოფ. ვახტანგისში გზის
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების ჩატარება

ვახტანგისი მაისი აგვისტ
ო

4 თვე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

ზედამხედველობის
სამსახური; 
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გარდაბანში ჭავჭავაძის, 
ასათიანისა და
ოქტომბრის ქუჩების
რეაბილიტაცია

გარდაბანი ივნისი სექტემ
ბერი

4 თვე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

ზედამხედველობის
სამსახური; 
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სამცხე-ჯავახეთის გზის
რეაბილიტაციის
პროექტი

ახალციხე-
ნინოწმინდა, 
ბაკურიანი

იანვა
რი

დეკემ
ბერი

12 
თვე

რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურ
ის სამინისტრო

საგზაო დეპარტამენტი ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანიები

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: შიდაგზების
რეაბილიტაცია, ხიდის
რეაბილიტაცია, 
წყალსადენის
რეაბილიტაცია

სოფ. დიდი
გონდრიო

1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტენდერში გამარჯვებული საგზაო-
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -ხიდის
რეაბილიტაცია

სოფ. განძა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო კომპანია  

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

ხიდის გარკვეული კმ-იანი მონაკვეთის
რეაბილიტაცია; ადგილობრივ მოსახლეობაში
ახლად დასაქმებულთა რაოდენობა; 
მხარის/მუნიციპალიტეტის  საგადასახადო
შემოსავლების ზრდის მაჩვენებლები; 
აგრარული პროდუქციის რეალიზაციის
მოცულობა; ადგილობრივი ვაჭრობის
ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: სოფლის
შიდაგზის რეაბილიტაცია, 
სასმელი წყლის აუზის
შეკეთება

სოფ. წინუბანი 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სოფლის
შიდაგზის რეაბილიტაცია

სოფ. ნაოხრები 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: გზის
რეაბილიტაცია, 
რიტუალების სახლის
შეკეთება

სოფ. სხვილისი 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის-
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

ახალციხის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო კომპანია  

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; ტრადიციული
სარიტუალო ღონისძიებების
ჩატარების ხელშეწყობა

საავტომობილო გზის გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: შიდაგზებისა
და პატარა ხიდების
რეაბილიტაცია

სოფ.პატარა
ხანჩალი

1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო კომპანია  

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 გარკვეული კმ-იანი
მონაკვეთის რეაბილიტაცია; ადგილობრივ
მოსახლეობაში ახლად დასაქმებულთა
რაოდენობა; მხარის/მუნიციპალიტეტის  
საგადასახადო შემოსავლების ზრდის
მაჩვენებლები; აგრარული პროდუქციის
რეალიზაციის მოცულობა; ადგილობრივი
ვაჭრობის ინდიკატორების ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გარდაბნის რაიონის
სოფ. მუღანლოში
სტადიონის მშენებლობა

სოფ. მუღანლო მაისი აგვისტ
ო

4 თვე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

ზედამხედველობის
სამსახური; 
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო კომპანია  

ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი
ცხოვრების წესის დამკვიდრების, 
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გარდაბანში კულტურის
სახლის სრული
სარემონტო-
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

გარდაბანი 1 
ივნისი

30 
ნოემბ
ერი

6 თვე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

ზედამხედველობის
სამსახური; 
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო კომპანია  

მოსახლეობასთან
ფართომასშტაბიანი შეხვედრების, 
კულტურული საღამოების, 
სპექტაკლების ორგანიზების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გარდაბანში ლიფტების
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები (27 ლიფტი) 
ჩატარება

გარდაბანი 1 
ივლის
ი

31 
ოქტო
მბერი

4 თვე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

ზედამხედველობის
სამსახური; 
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

გარდაბანში მდებარე ყველა
მაღალსართულიან კორპუსში
ლიფტების პრობლემის
მოწესრიგება; მოსახლეობის
საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

გარდაბანში  
საცხოვრებელ
კორპუსებში
საკანალიზაციო სისტემის
რეაბილიტაცია

გარდაბანი 1 
ივლის
ი

31 
ოქტო
მბერი

4 თვე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

ზედამხედველობის
სამსახური; 
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ავარიული სიტუაციების, გარემოს
დაბინძურებისა და დაავადებების
რისკის შემცირება; მოსახლეობის
საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

რუსთავში 8 ქუჩის: 
ასლანიკაშვილი, 
ფიროსმანი, მე-17 მკ/რ
შიდაკვარტალური, 
წ.ნინო, კომუნალები, 
მესხიშვილი, პუშკინი, 
ახმეტელი - ა/ბეტონის
საფარის რეაბილიტაცია

რუსთავი 2 
მარტი

10 
მაისი

2თვე თვითმმართველ
ი ქალაქი
რუსთავის მერია

თვითმმართველი ქალაქი
რუსთავის მერიის
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ფიროსმანის ქუჩაზე
მდებარე მუნიციპალური
თეატრის ფოიეს
რემონტი

რუსთავი 28 
თებე
რვალ
ი

30 
აპრი
ლი

2 თვე თვითმმართველ
ი ქალაქი
რუსთავის მერია

თვითმმართველ ქალაქ
რუსთავის მერიის
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

მაღალსართულიან
კორპუსებში
დაზიანებული ლიფტების
რეაბილიტაცია - 504 
ერთეული

რუსთავი 20 
იანვა
რი

28 
სექტემ
ბერი

8 თვე თვითმმართველ
ი ქალაქი
რუსთავის მერია

თვითმმართველ ქალაქ
რუსთავის მერიის
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო
პირობების გაუმჯობესება



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

საქალაქო ტრანსპორტის
გაჩერებაზე
საინფორმაციო
ტაბლოების მოწყობა

რუსთავი 2 
მარტი

11 
მაისი

2 თვე თვითმმართველ
ი ქალაქი
რუსთავის მერია

თვითმმართველ ქალაქ
რუსთავის მერიის
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

მოსახლეობის ინფორმირება
ტრანსპორტის განრიგის შესახებ

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

მეგობრობის გამზირის
#33, 35, 37, 39, 43, 45 და
მე-8 მკ/რ-ის #6, 66ა, 19 
საცხოვრებელი
კორპუსების ფასადების
რეაბილიტაცია

რუსთავი 20 
იანვა
რი

6 
აპრი
ლი

2,5 
თვე

თვითმმართველ
ი ქალაქი
რუსთავის მერია

თვითმმართველ ქალაქ
რუსთავის მერიის
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ქალაქის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

მე-11 მკ/რ-ში მდებარე
საცურაო აუზის
რეაბილიტაცია

რუსთავი 25 
იანვა
რი

28 
სექტემ
ბერი

8 თვე თვითმმართველ
ი ქალაქი
რუსთავის მერია

თვითმმართველ ქალაქ
რუსთავის მერიის
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ქალაქის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება; მოსახლეობის
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
ცხოვრების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

მშენებელთა ქუჩის #22-ის
მიმდებარე
ტერიტორიაზე
ხელოვნურსაფარიანი
სპორტული მოედნის
მოწყობა

რუსთავი 2 
მარტი

23 
აპრი
ლი

2 თვე თვითმმართველ
ი ქალაქი
რუსთავის მერია

თვითმმართველ ქალაქ
რუსთავის მერიის
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ქალაქის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება; მოსახლეობის
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
ცხოვრების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ბაღების გაერთიანების #8-
ე ფილიალში კედლების
გამაგრება

რუსთავი 26 
აპრი
ლი

11 
მაისი

1 თვე თვითმმართველ
ი ქალაქი
რუსთავის მერია

თვითმმართველ ქალაქ
რუსთავის მერიის
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ქალაქის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება; ბაღების
კეთილმოწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

44 შიდა კვარტალური
ეზოების ა/ბეტონის
საფარის რეაბილიტაცია

რუსთავი 2 
მაისი

28 
სექტემ
ბერი

5 თვე თვითმმართველ
ი ქალაქი
რუსთავის მერია

თვითმმართველ ქალაქ
რუსთავის მერიის
ინფრასტრუქტურისა და
მშენებლობის სამსახური

ქალაქის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება; მოსახლეობის
საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სარიტუალო
აღჭურვილობის შეძენა

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. ორმაშენი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
იფნარის ტერიტორიული
ორგანო

ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სპორტული
დარბაზის მშენებლობა

სოფ. ეშტია მაისი ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

რეგიონალური
პროექტის ფონდი-
კოსტავას ქუჩაზე მდებარე
ხიდზე ცხაურების
მოწყობა   

დმანისი 26 
აპრი
ლი

23  
ივლის
ი

90 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურისა და
ეკონომიკური
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია  

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები, ქალაქის  
შემოსასვლელში
არსებულ ძეგლთან
მოედნის კეთილმოწყობა

დმანისი 26 
აპრი
ლი

23 
ივლის
ი

90 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურისა და
ეკონომიკური
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია,  შპს
,,მარგი”

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები, 
მოსაცდელების მოწყობა

დმანისი 26 
აპრი
ლი

23 
ივლის
ი

90 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურისა და
ეკონომიკური
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები, 9  აპრილის
ქუჩაზე №34 და №36 
საცხოვრებელი
კორპუსების მიმდებარე
ტერიტორიაზე საყრდენი
კედლის მოწყობა და
ეზოს მოასფალტება

დმანისი 26 
აპრი
ლი

23 
ივლის
ი

90 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურისა და
ეკონომიკური
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები - ქალაქის
შემოსასვლელში
დეკორატიული კედლის
გაგრძელება და
სანიაღვრე არხის
გაგრძელება

დმანისი 26 
აპრი
ლი

23 
ივლის
ი

90 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურისა და
ეკონომიკური
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით  
დაფინანსებული
პროექტები - ქალაქ
დმანისში საცხოვრებელი
კორპუსების ფასადების  
შეკეთება, განათება

დმანისი 26 
აპრი
ლი

23 
ივლის
ი

90 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურისა და
ეკონომიკური
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები -
მოსაცდელების მოწყობა

დმანისი 26 
აპრი
ლი

24 
ივლის
ი

90 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურისა და
ეკონომიკური
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები: რიტუალების
სახლის და საჭიდაო
დარბაზის მოწყობა, 
კულტურის სახლის შიდა
სარემონტო სამუშაოები
და ხელოვნების სკოლის
დარბაზის გათბობის
სისტემის დასრულება

დმანისი 26 
აპრი
ლი

23 
ივლის
ი

90 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურისა და
ეკონომიკური
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

სარიტუალო, სპორტული და
კულტრული ღონისძიებების
ჩატარების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები-დმანისში, წმ. 
ნინოს ქ. #39, #41, #56 
კორპუსების სახურავების
შეკეთება

დმანისი 26 
აპრი
ლი

23 
ივლის
ი

90 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურისა და
ეკონომიკური
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

ადგილობრივი მოსახლეობის
საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება; 

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები: დმანისში #58 
კორპუსის მიმდებარე
ტერიტორიაზე საყრდენი
კედლისა და
დეკორატიული ღობის
მოწყობა, შენობის
ფასადის მოპირკეთება
ქვით

დმანისი 26 
აპრი
ლი

23 
ივლის
ი

90 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურისა და
ეკონომიკური
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები: დმანისში, წმ. 
ნინოს ქუჩა #39 და
სოფელ ვარდისუბანში
დარბაზის შიდა
სარემონტო სამუშაოები

დმანისი 26 
აპრი
ლი

23 
ივლის
ი

90 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურისა და
ეკონომიკური
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

ადგილობრივი მოსახლეობის
საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება; 

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სოფლის
კლუბის რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. იაღუფლო

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის ტერიტორიული
ორგანო

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. სალამალეიქი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კარაბულახის
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ.  სოგუთლო

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170  
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კარაბულახის
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. უსეინქენდი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170  
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კარაბულახის
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. გოდაგდაგი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კარაბულახის
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია,  
ელექტრო წისქვილის
მოწყობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. კაკლიანი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კიზილქილისას
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. იფნარი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170  
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
იფნარის ტერიტორიული
ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. კიზილაჯლო

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170  
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
იფნარის ტერიტორიული
ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. საჯა

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170  
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
იფნარის ტერიტორიული
ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. საკირე

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის საკირეს
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ.გორა

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
სარკინეთის
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. ველისპირი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

სარკინეთის
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია,  გარე
განათების მოწყობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. სარკინეთი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე                           

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
სარკინეთის
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია, გარე
განათების მოწყობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. განახლება

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე                             

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
სარკინეთის
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -  
წყალსადენის
რეაბილიტაცია

სოფ. პატარა
გონდრიო

1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეულ ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

200 მ.მონაკვეთის წყლის მილების შეცვლა. 
მოსახლეობა-4648 კაცი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. კამარლო

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კამარლოს
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ.  ქარიანი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კამარლოს
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია, 
სარიტუალო
აღჭურვილობის შეძენა

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. ქვ. 
კარაბულახი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170 
დღე                          

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კარაბულახის
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი; ტრადიციიული
რიტუალების ჩატარების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. მამიშლარი

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170  
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
კარაბულახის
ტერიტორიული ორგანო

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -  წყლის  
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. თორია 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -  წყლის
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. უჩმანა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-  წყლის
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. ყაურმა 1 
იანვა
რი

31 
მაისი

5 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სასმელი
წყლის აუზის
რეაბილიტაცია

სოფ. ოროჯოლარი
1მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-  
წყალსადენის  
რეაბილიტაცია

სოფ. დიდი
არაქალი

1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -წყლის
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. პატარა
არაქალი

1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-  
წყალსადენის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. გორელოვკა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- წყლის
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. ორლოვკა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -სასმელი
წყლის აუზის
რეაბილიტაცია

სოფ. სამება 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები სოფ. 
სპასოვკა-წყალსადენის
რეაბილიტაცია

სოფ. სპასოვკა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-  წყალსადენი
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. ხორენია 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სოფ. 
როდიონოვკის  წყლის
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. როდიონოვკა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- 
წყალსადენის
რებილიტაცია

სოფ. საძელი 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- 
წყალსადენის
რებილიტაცია

სოფ. ხაკი 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-25 ტონიანი
წყლის ავზის შეძენა და
წყლის გამანაწილებლის
დამონტაჟება

სოფ. ყულალისი 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - 
წყალსაქაჩის
რეაბილიტაცია, სასმელი
წყლის მილების შეცვლა

სოფ. დიდი პამაჯი 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. ალასტანი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-წყალსადენის
რებილიტაცია, სოფლის
გზის რეაბილიტაცია

სოფ. წყალთბილა 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ინფრასტრუატურის გაუმჯობესება; 
მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი;

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. აზარვეთი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. ღადოლარი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. გოკიო 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-  სასმელი
წყლის მაგისტრალის
მილების შეცვლა, 
რიტუალების სახლის
რეაბილიტაცია

სოფ. პატარა პამაჯი 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა; მოსახლეობას
მიეწოდება სუფთა წყალი, 
შემცირდება დაბინძურებული წყლით
გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სიტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. აბული 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -სასმელი
წყლის სისტემის შეცვლა

სოფ. ბარალეთი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. იხტილა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. მერენია 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. ზაქი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. ბალხო 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. ბუღაშენი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. გომანი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. ფილიპოვკა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სასმელი
წყლისა და საირიგაციო  
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. კარტიკამი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რებაილიტაცია

სოფ. პტენა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტებით
დაფინანსებული
პროექტები-ქალაქისა და
სოფლების სასმელი
წყლის მაგისტრალის
რეაბილიტაცია

ახალქალაქი 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალქალაქის                                                                                                                                                                                                                                                                                   
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - 
წყალსატევების მოწყობა
სარწყავი სისტემისათვის

სოფ. სულდა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო გაიზრდება მოსავლიანობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ.დადეში 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სასმელი და
სარწყავი სისტემების
რეაბილიტაცია

სოფ. კოთელია 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -  სარწყავი
არხის რეაბილიტაცია

სოფ. მამწვარა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ნათესი ფართობებისა და ნარგავების
მორწყვის გაადვილება, 
მოსავლიანობის ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. მარტუნი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია მოწყობა

სოფ. ჩუნჩხა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები სარწყავი
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. ერინჯა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსავლიანობის ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: სასმელი
წყლის სისტემის
რემონტი, გზის რემონტი

სოფ. ხანდო 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -სასმელი
წყლის სისტემის
რებილტაცია

სოფ. ხოსპიო 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის რემონტი

სოფ. კოჩიო 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-საირიგაციო
სისტემის
რეაბილიტაცია,სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. ალათუმანი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი; 
მოსავლიანობის ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სარწყავი
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. აგანა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსავლიანობის ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-საირიგაციო
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. მოდეგამი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსავლიანობის ზრდა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სასმელი
წყლის სისტემის
რებილიტაცია

სოფ. სირკვა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -სასმელი და
სრწყავი სისტემების  
რეაბილიტაცია

სოფ. ოკამი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი; 
მოსავლიანობის ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდის
მიერ დაფინანსებული
პროექტები: სასმელი
წყლის სისტემების
მშენებლობა-
რეაბილიტაცია

სოფლები:  ეშტია, 
ჯიგრაშენი,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
დიდი არაქალი

1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: რიტუალების
სახლის რეაბილიტაცია, 
გზის რეაბილიტაცია

სოფ. ყულალისი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა; ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: რიტუალების
სახლის რეაბილიტაცია

სოფ. ჟდანოვაკანი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სოფ. 
ეფრემოვკას
რიტუალების სახლის
რეაბილიტაცია

სოფ. ეფრემოვკა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სოფ. დიდი
ხანჩალის კულტურის
სახლის რეაბილიტაცია, 
სკოლის რეაბილიტაცია

სოფ. დიდი ხანჩალი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა; სწავლის პირობების
გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სოფ. 
კათნატუს კულტურის
სახლის რეაბილიტაცია

სოფ. კათნატუ 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო კულტურული ღონისძიებების
ჩატარების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- კულტურის
სახლის რეაბილიტაცია

სოფ. ტამბოვკა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო კულტურული ღონისძიებების
ჩატარების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სარიტუალო
დარბაზის რეაბილიტაცია

დმანისის
მუნიციპალიტეტი, 
სოფ. დაგარახლო

15 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

170  
დღე

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

დმანისის
მუნიციპალიტეტის
იფნარის ტერიტორიული
ორგანო

ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - 
რიტუალების სახლის
რეაბილიტაცია

სოფ. ასფარა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: რიტუალების
სახლის აღჭურვა, 
შიდაგზების
რეაბილიტაცია, 
სპორტული ინვენტარის

სოფ. ფოკა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო და
სპორტული ღონისძიებების
ჩატარების ხელშეწყობა, 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - კლუბის
რეაბილიტაცია

სოფ. 
ვლადიმიროვკა

1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო კულტურული ღონისძიებების
ჩატარების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -კულტურის
სახლის რებილიტაცია

სოფ. ჯიგრაშენი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო კულტურული ღონისძიებების
ჩატარების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- რიტუალების
სახლის რეაბილიტაცია

სოფ. ასფარა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-   
რიტუალების სახლის
რეაბილიტაცია

სოფ. ორალი 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -რიტუალების
სახლის რეაბილიტაცია

სოფ. წირა 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -სოფლის
შიდაგზის რეაბილიტაცია
და სანიაღვრე არხების
მოწყობა

სოფ. ჯულღა 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სოფლის
შიდაგზის რეაბილიტაცია, 
რიტუალების
სახლისთვის სკამებისა და
მაგიდების შეძენა

სოფ. აბათხევი 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 
ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: 
ახალგაზრდული კლუბის
რეაბილიტაცია, სოფლის
გზების მოხრეშვა, გზის
დამცავი კედელის
აშენება, რიტუალების
სახლის ფანჯრებისა და

სოფ. წყალთბილა 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო
პირობების გაუმჯობესება; 
ტარადიციული ღონისძიებების
ჩატარების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სარწყავი
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. ჭაჭაჭარაქი 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ნათესი ფართობებისა და ნარგავების
მორწყვის გაუ;ჯობესება, 
მოსავლიანობის ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სოფლის
საძოვრებთან
დამაკავშირებელი ხიდის
მშენებლობა

სოფ. წყრუთი 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო უსაფრთხო გადაადგილების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სოფლის
რიტუალების სახლის
რეაბილიტაცია

სოფ. წირა 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სოფლის
რიტუალების სახლის
მშენებლობის
გაგრძელება

სოფ. ორალი 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

6 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ხელშეწყობა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- რიტუალების
სახლის რეაბილიტაცია

სოფ. დამალს 1 
აპრი
ლი

30 
სექტემ
ბერი

5 თვე ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-
სოფ.ბალანთის
რიტუალების სახლის
რეაბილიტაცია

სოფ. ბალანთა 1 
იანვა
რი

31 
მაისი

5 თვე ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-სოფლის  
კლუბის რეაბილიტაცია

სოფ. ჭიხარულა 1 
იანვა
რი

31 
მაისი

5 თვე ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო კულტურული ღონისძიებების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- ტრაქტორის
შეძენა

სოფ. ტაბაწყური 1 
იანვა
რი

31 
მაისი

5 თვე ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მიწის ნაკვეთების აგროტექნიკურ
ვადებში დამუშავების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-  გზის  
რეაბილიტაცია

სოფ. მოლითი 1 
იანვა
რი

31 
მაისი

5 თვე ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოახლეობის გადაადგილების
გაადვილება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -ქორწინების
სახლის რეაბილიტაცია

სოფ. ბურნაშეთი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული საქორწინო
რიტუალების ჩატარების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-  
პირუტყვისთვის  
წყალსატევის
რეაბილიტაცია

სოფ. სათხე 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო შესაძლებელი იქნება
მეცხოველეობის
მაღალპროდუქტიულობის
შენარჩუნება



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- 
პირუტყვისათვის
წყალსატევის
მშებებლობა

სოფ. ლომატურცხი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მეცხოველეობის
მაღალპროდუქტიულობის
შენარჩუნების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: რიტუალების
სახლის რეაბილიტაცია, 
ხელოვნური ტბის
აღდგენა

სოფ. ვარევანი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა, რეკრეაციული
პირობების გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- წყლის
სატუმბი  სადგურის
რეაბილიტაცია

სოფ. არაგვა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო შესაძლებელი იქნება ნათესი
ფართობებისა და ნარგავების
მორწყვა,გაიზრდება მოსავლიანობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია, გზების
რეაბილიტაცია, 
სპორტული დარბაზის
რეაბილიტაცია

სოფ. მაჭატია 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო  და
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
პირობების გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-  
რიტუალების სახლის
რეაბილიტაცია

სოფ. საღამო 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია, 
რიტუალების დარბაზის
რეაბილიტაცია

სოფ. კორხი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო გაუმჯობესდება მოსახლეობის  
საყოფაცხოვრებო პირობები



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია, 
რიტუალების სახლის
გაფართოება, 
სამედიცინო პუნქტის
რეაბილიტაცია

სოფ. ორჯა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო გაუმჯობესდება მოსახლეობის
საყოფაცხოვრებო და
ჯანმრთელობის დაცვის  პირობები

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -სარიტუალო
სახლის
რემონტი,სასმელი წყლის
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. თოთხამი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობას მიეწოდება სუფთა
წყალი, შემცირდება დაბინძურებული
წყლით გამოწვეული ინფექციურ
დაავადებათა რისკი; ტრადიციული
სარიტუალო ღონისძიებების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -გზის
რეაბილიტაცია

სოფ. დიდი სამსარი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: 
მინისტადიონის
მშენებლობა, გზის
რეაბილიტაცია

სოფ. პატარა
სამსარი

1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა; ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: სოფლის
გზების რეაბილიტაცია, 
სარიტუალო დარბაზის
რეაბილიტაცია, სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. ვაჩიანი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 
მოსახლეობისათვის სუფთა სასმელი
წყლის მიწოდება; ტრადიციული
სარიტუალო ღონისძიებების
ჩატარების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია, სოფლის
კლუბის მშენებლობა

სოფ. მურჯახეთი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 
მოსახლეობისათვის სუფთა სასმელი
წყლის მიწოდება; კულტურული
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: სარიტუალო
დარბაზის რეაბილიტაცია

სოფ. ჩამძვრალა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სარიტუალო
სახლის რემონტი

სოფ. გოგაშენი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - 
რიტუალების სახლის
რეაბილიტაცია

სოფ. აფნია 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- რიტუალების
სახლის რეაბილიტაცია

სოფ. კუმურდო 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: სასმელი
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია, ახალი
სპორტული დარბაზის
მშენებლობა, საბავშვო
ბაღისათვის გათბობის

სოფ. დილისკა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- გზების
რეაბილიტაცია, 
სპორტული ინვენტარის
შეძენა

სოფ. ოლავერდი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო გაუმჯობესდება სოფლის
მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო  და
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
ცხოვრების პირობები

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები-
ახალგაზრდული სახლის
მშენებლობა

სოფ. ტრკნა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: რიტუალების
სახლის რეაბილიტაცია, 
გზის რეაბილიტაცია, 
ხიდის რეაბილიტაცია

სოფ. კარწახი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ინფრასტრუქტურისა და
მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო
პირობების გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: სპორტული
ინვენტარის შეძენა, 
რიტუალების სახლის
რეაბილიტაცია

სოფ. კულიკამი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობის სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი პირობების
გაუმჯობესება; ტრადიციული
სარიტუალო ღონისძიებების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: სარიტუალო
სახლის რეაბილიტაცია, 
მინი სტადიონის
მშენებლობა

სოფ. ხულგუმო 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებებისა და სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი ცხოვრების
პირობების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სარიტუალო
დარბაზის რემონტი

სოფ. ბუზავეთი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - გზის
რეაბილიტაცია

სოფ. თახჩა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სოფლის
კლუბის რემონტი

სოფ. ბეჟანო 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო კულტურული ღონისძიებების
ჩატარების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -სოფლის
კლუბის რეაბილიტაცია

სოფ. ქარცეფი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო კულტურული ღონისძიებების
ჩატარების ხელშეწყობა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -რიტუალების  
სახლის რეაბილიტაცია

სოფ. აზმანა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -სარიტუალო
დარბაზის  
რეაბილიტაცია

სოფ. მიასნიკიანი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები რიტუალების
სახლისთვის ინვენტარის
შეძენა

სოფ. ბოზალი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: საირიგაციო
სისტემის რეაბილიტაცია, 
კულტურის სახლის
რეაბილიტაცია

სოფ. ტურცხი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ;ოსავლიანობის ზრდა; ტრადიციული
სარიტუალო ღონისძიებების
ჩატარების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -სოფლის
გზის შეკეთება

სოფ. ხავეთი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები- სპორტული
ინვენტარის შეძენა

სოფ. დაბნია 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობის სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი პირობების
გაუმჯობესება



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები: სარიტუალო
სახლის რემონტი, გზის
რეაბილიტაცია

სოფ. ბავრა 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო ტრადიციული სარიტუალო
ღონისძიებების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები - საირიგაციო
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფ. ხორენია 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსავლიანობის ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის მიერ
დაფინანსებული
პროექტები -რიტუალების
სახლის რეაბილიტაცია, 
საზაფხულო იალაღებზე
პირუტყვის სადგომის
შემიღობვა

სოფ. დილიფი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ტერიტორიული ორგანო მოსახლეობის მიერ ტრადიციული
ღონისძიებების ჩატარების
ხელშეწყობა, შრომის პირობების
გაუმჯობესება საზაფხულო
იალაღებზე

8 კორპუსის მთლიანი ფართობი 4200 კვ.მ.; 
ისარგებლებს 2500 მოქალაქე

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდის
მიერ დაფინანსებული
პროექტები - ყოფილი
სამხედრო ბაზის
მრავალსართულიანი
საცხოვრებელი
კორპუსების სახურავების, 

ახალქალაქი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

უსაფრთხო საყოფაცხოვრებო
პირობების შექმნა

ისარგებლებს 8000 მოსახლე

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდის
მიერ დაფინანსებული
პროექტები -  ტერიანისა
და ჯავახიშვილის ქუჩების
რეაბილიტაცია                                                                                                                                                                                                                 

ახალქალაქი 1 
მაისი

31 
ოქტო
მბერი

6 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

ქალაქის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება, მოსახლეობის
უსაფრთხო გადაადგილება

მოსახლეობის რაოდენობა,  ტროტუარების
მოცულობა                                                                                                                              

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდის
მიერ დაფინანსებული
პროექტები -    
ტროტუარების მოწყობა                                                                                                                                                                                                         

ნინოწმინდა 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

ქალაქის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება;  ფეხითმოსიარულეთა  
გადაადგილების გაადვილება

მოსახლეობის რაოდენობა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდის
მიერ დაფინანსებული
პროექტები  -     
შუქნიშნების მოწყობა

ნინოწმინდა 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის
უსაფრთხო გადაადგილება

9 ჰა ტერიტორია, მოსახლეობის რაოდენობა, 
ტურისტების რაოდენობა, აღდგენილი
ობიექტების რაოდენობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდის
მიერ დაფინანსებული
პროექტები-ეროვნული
მემკვიდრეობის ძეგლის
„რაბათის ციხის“ და
მიმდებარე უბნების
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

ახალციხე 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალციხის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრეუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაციები

რაბათის ციხის გალავნისა და ციხის
ინფრასტრუქტურული ობიექტების
აღდგენა, სამუშაო ადგილების
შექმნა,  რეგიონის ტურისტული
პოტენციალის სრულყოფილად
ამოქმედება

25000 მოსახლე; ქუჩების რაოდენობა                                                                                                                                         

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდის
მიერ დაფინანსებული
პროექტები  -
საკანალიზაციო და
სანიაღვრე სისტებების
რეაბილიტაცია

ახალციხე 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალციხის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო
პირობების გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდის
მიერ დაფინანსებული
პროექტები  - 
გარეგანათების მოწყობა

ახალციხე 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალციხის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

უსაფრთხო გადაადგილება ღამის
საათებში



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდის
მიერ დაფინანსებული
პროექტები  -
საცხოვრებელი
კორპუსების ფასადებისა
და სახურავების
რეაბილიტაცია  

ახალციხე 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალციხის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო
პირობებისა და ქალაქის ესტეთიური
იერსახის გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდის
მიერ დაფინანსებული
პროექტები: ხელევნური
ტბის გარშემო
ბილიკებისა და
გარეგანათების მოწყობა, 
ტბის შუაგულში სცენისა
და ამფეთეატრის
მოწყობა; ატრაქციონების
მოწყობა

ახალციხე 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალციხის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

თანამედროვე სტანდატების
შესაბამისი დასვენებისა და
გართობის  კომპლექსის შექმნა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდის
მიერ დაფინანსებული
პროექტები  - გზებზე
უსაფრთხოების
ინფრასტრუქტურის
შექმნა  
(კუნძულები,შუქნიშნები)

ახალციხე 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალციხის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

უსაფრთხო გადაადგილება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები - ქალაქის
ქუჩების გარეგანათება

ახალქალაქი 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალქალაქის                                                                                                                                                                                                                                                                                   
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

გაადვილდება მოსახლეობის
გადაადგილება ღამის საათებში



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები - ქალაქისა
და სოფლების გზების
რეაბილიტაცია

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი

1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალქალაქის                                                                                                                                                                                                                                                                                   
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის
შეუფერხებელი გადაადგილება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები - საბავშვო
ბაღების რეაბილიტაცია

ახალქალაქი 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალქალაქის                                                                                                                                                                                                                                                                                   
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებებში ბავშვებისთვის
სათანადო პირობების შექმნა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები -   
მუნიციპალიტეტის
შენობის გაზიფიცირება

ახალქალაქი 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალქალაქის                                                                                                                                                                                                                                                                                   
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება საჯარო მოხელეების
სამუშაო პირობები

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები - მ. მაშტოცის
ქუჩის რეაბილიტაცია

ახალქალაქი 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალქალაქის                                                                                                                                                                                                                                                                                   
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

ქალაქის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება; მოსახლეობის
გადაადგილების გაადვილება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები - ქალაქისა
და ყოფილი სამხედრო
ქალაქის ტერიტორიის
წყალმომარაგებისა და
კანალიზაციის სისტემების
რეაბილიტაცია

ახალქალაქი 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალქალაქის                                                                                                                                                                                                                                                                                   
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო
პირობების გაუმჯობესება

მოსახლეობის რაოდენობა; 150 მ.სიგრძის
მილის მიერთება საკანალიზაციო ქსელზე



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები - ისაკოვის
ქუჩის საკანალიზაციო
ქსელის გაყვანა

ახალქალაქი 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ახალქალაქის                                                                                                                                                                                                                                                                                   
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

მოსახლეობის  სანიტარული
მდგომარეობისა და
საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები - მოსწავლე-
ახალგაზრდობის
სახლის, მუსიკალური
სკოლის, სპორტის
სასახლის, საბავშვო
ბაღის გაზიფიცირება

ნინოწმინდა 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება აღნიშნულ
დაწესებულებებში  მუშაობის
პირობები

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები -
მუნიციპალიტეტის
შენობის რეაბილიტაცია

ნინოწმინდა 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ნინოწმინდის                                                                                                                                                                                                                                                                                       
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება მუნიციპლიტეტის
თანამშრომლებს სამუშაო პირობები  
და ამაღლდება მოსახლეობის
მომსახურების დონე

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები - 
საკანალიზაციო ქსელის
რეაბილიტაცია აბოვიანის
ქუჩაზე

ნინოწმინდა 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ნინოწმინდის                                                                                                                                                                                                                                                                                       
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

გაუმჯობესდება მოსახლეობის
საყოფაცხოვრებო პირობები

ღონისძიებების, მხატვრული კოლექტივების, 
მოსახლეობის რაოდენობრივი მაჩვენებლები                                                                                                                                     

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები - კლუბის
რეაბილიტაცია

სოფ. ოროჯოლარი 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ნინოწმინდის                                                                                                                                                                                                                                                                                       
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

კულტურული ტრადიციული
ღონისძიებების ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები - 
რიტუალების სახლების
რეაბილიტაცია

სოფლები სათხა, 
დიდი გონდრიო, 
საღამო, თორია                                                                                                                                                            

1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ნინოწმინდის                                                                                                                                                                                                                                                                                       
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები - მუსიკალური
სკოლის რეაბილიტაცია

ნინოწმინდა 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ნინოწმინდის                                                                                                                                                                                                                                                                                       
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

მასწავლებლებს და მოსწავლეებს
შეექმნებათ მუშაობისა და სწავლის
პირობები, გაიზრდება მოსწავლეთა
კონტინგენტი

პედაგოგებისა და მოსწავლეების რაოდენობა, 
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები  - სოფ. ფოკის
ადმინისტრაციული
შენობის კეთილმოწყობა

სოფ. ფოკა 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ნინოწმინდის                                                                                                                                                                                                                                                                                       
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

მოსახლეობასა და ტერიტორიული
ორგანოს რწმუნებულს მიეცემათ
შეკრების საშუალება  
საზოგადოებრივი საჭიროებების
განსახილველად

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

ადგილობრივი ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროექტები - მოსწავლე-
ახალგაზრდობის სახლის
რეაბილიტაცია

ნინოწმინდა 1 
აპრი
ლი

31 
ოქტო
მბერი

7 თვე ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ნინოწმინდის                                                                                                                                                                                                                                                                                       
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკისა
და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

შესაძლებლი იქნება  სასახლის
შემოქმედებიითი წრეების
საქმიანობის ეფექტურად წარმართვა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფელ დაღეთის შიდა
გზის რეაბილიტაცია

დაღეთი 30 
ივნისი

30 
ივლის
ი

1 თვე თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობის
ინფრასტრუქტურ
ის
განვითარებისა
და ეკონომიკის
სამსახური

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
დაღეთის ტერიტორიული
ორგანოს რწმუნებული

სოფლის 176 მოსახლეს
გაუუმჯობესდება გადაადგილება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფლების დიდი და
პატარა დურნუკის
მისასვლელი გზების
რეაბილიტაცია

დიდი და პატარა
დურნუკი

30 
მაისი

30 
ივლის
ი

2 თვე თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობის
ინფრასტრუქტურ
ის
განვითარებისა
და ეკონომიკის
სამსახური

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
დურნუკის ტერიტორიული
ორგანოს რწმუნებული

სოფლის  მოსახლეობის
გადაადგილების გაუმჯობესება



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფელ სამშვილდის
სარწყავი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. სამშვილდე 30 
მაისი

30 
ივლის
ი

2 თვე თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობის
ინფრასტრუქტურ
ის
განვითარებისა
და ეკონომიკის
სამსახური

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
დაღეთის ტერიტორიული
ორგანოს რწმუნებული

ნათესი ფართობებისა და ნარგავების
სარწყავი სისტემის გაუმჯობესება, 
მოსავლიანობის ზრდა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფელ შიხილოში
სარიტუალო
სახლისათვის ინვენტარის
შეძენა

სოფ. შიხილო 30 
აპრი
ლი

30 
ივნისი

2 თვე თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობის
ინფრასტრუქტურ
ის
განვითარებისა
და ეკონომიკის
სამსახური

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის ჭივჭავის
ტერიტორიული ორგანოს
რწმუნებული

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო
პირობების გაუმჯობესება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფელ  ნაპილნარის
სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

სოფ. ნაპილნარი 1 
ივნისი

1 
სექტემ
ბერი

3 თვე თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობის
ინფრასტრუქტურ
ის
განვითარებისა
და ეკონომიკის
სამსახური

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
შეხვეტილის
ტერიტორიული ორგანოს
რწმუნებული

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო
პირობების გაუმჯობესება. 
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების
ამაღლება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.1 ეროვნული
უმცირესობებით
დასახლებულ
რეგიონებში
ინფრასტრუქტუ
რის შემდგომი
განვითარება

სოფელ ქოსალარის
სასმელი წყლის მთავარი
მაგისტრალის
რეაბილიტაცია

სოფ. ქოსალარი 30 
აპრი
ლი

30 
ივლის
ი

3 თვე თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობის
ინფრასტრუქტურ
ის
განვითარებისა
და ეკონომიკის
სამსახური

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
წინწყაროს
ტერიტორიული ორგანოს
რწმუნებული

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 
მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო
პირობების გაუმჯობესება. 
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების
ამაღლება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.2. ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენე
ლთა
პროფესიული
გადამზადება
და მათი
დასაქმების
ხელშეწყობა

ქუთაისის ზ.ჟვანიას
სახელობის სახელმწიფო  
ადმინისტრირების
სკოლაში ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთა
გაგზავნის ორგანიზება

ახალციხე 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის-
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონის
მუნიციპალიტეტების
გამგეობების და
საკრებულოების  
სამსახურები

განათლებისა  და მეცნიერების
სამინისტრო

საჯარო მოხელეების  
კვალიფიკაციის ამაღლება, 
სახელმწიფო ენის ცოდნის
ამაღლება

კურსებზე დამსწრე მონაწილეთა რაოდენობა; 
ტესტირების შედეგები

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.2. ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენე
ლთა
პროფესიული
გადამზადება
და მათი
დასაქმების
ხელშეწყობა

შრომის ბაზარზე
მოთხოვნილ
სპეციალობებში
ეროვნული
უმცირესობებისათვის
პერიოდული სასწავლო
კურსების ორგანიზება, 
კვალიფიკაციის
ამაღლება

კახეთის რეგიონი 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

კახეთის მხარეში
სახელმწიფო
რწმუნებულის–გუ
ბერნატორის
ადმინისტრაცია

ადგილობრივ
თვითმმართველობასა და
სახელმწიფო
ორგანოებთან
ურთიერთობის სამსახური

1) რეგიონული განვითარების
სააგენტო;                                                                                                                                                         
2) რეგიონში მოქმედი
გადამზადების/კვალიფიკაციის
ამაღლების კურსების
ადმინისტრაცია

შრომის ბაზარზე მოთხოვნილ
სპეციალობებში ეროვნული
უმცირესობების მომზადება და
დასაქმების პერსპექტივის
უზრუნველყოფა



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.3 ეროვნული
უმცირესობების
სოციალური და
რეგიონალური
მობილობის
ხელშეწყობა

ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელი
მოზარდების გაგზავნა
ანაკლიის საზაფხულო
ბანაკ   "პატრიოტში"

ანაკლია 1 
ივნისი

30 
სექტემ
ბერი

4 თვე სპორტის და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

სსიპ  "ბავშვთა და
ახალგაზრდობის
ეროვნული ცენტრი"

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელი მოზარდებისა და
ქართველი მოზარდების
დამეგობრება

საზაფხულო ბანაკში გაგზავნილი ეროვნული
უმცირესობების წარმომადგენელი
მოზარდების რაოდენობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.4 
სამოქალაქო
განათლების
ხელშეწყობა

“ონკოლოგიურ
დაავადებათა ადრეული
დიაგნოსტიკის, 
მკურნალობისა და
პრევენციის” 
საინფორმაციო კამპანიის
წარმართვის ხელშეწყობა

სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონი; ახალციხე

14 
სექტე
მბერი

14 
სექტემ
ბერი

1 დღე 1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი;             2) 
სამცხე-ჯავახეთის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
3) ადგილობრივი
თვითმმართველ
ობის ორგანოები

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო; 2) 
სამინისტროს აპარატი; 3) 
რეგიონული
განვითარების სამსახური

1) დაავადებათა კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
ეროვნული ცენტრი;                                                                                                       
2) ეროვნული სკრინინგ ცენტრი; 
3) UNFPA 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობა; 
საქართველოს რეგიონებში
ჯანდაცვის სფეროს კონკრეტული
ღონოსძიებების შესახებ
მოსახლეობის ინფორმირებულობის
დონის ამაღლება; სიკვდილიანობის
კლებისა და შობადობის ზრდის
პროცესის ხელშეწყობა; ოთხენოვანი
საინფორმაციო მასალების
გავრცელება; სოფლის ექიმების
კვალიფიკაციის და უნარ-ჩვევების
დონის ამაღლება

რეგიონში დამსწრე მოსახლეობის, მ.შ. 
ადგილობრივი სტუდენტების, პედაგოგების, 
ექიმების რაოდენობა; ადგილობრივი მედიით
ტრანსლირებული ტელე- და რადიო-
გადაცემების რაოდენობა და ხანგრძლივობა; 
საინფორმაციო ბუკლეტების რაოდენობა, 
გავრცელების არეალი, ნათარგმნი მასალების
ხარისხი, მათი გრაფიკული გაფორმება და
თვალსაჩინოება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.4 
სამოქალაქო
განათლების
ხელშეწყობა

“ონკოლოგიურ
დაავადებათა ადრეული
დიაგნოსტიკის, 
მკურნალობისა და
პრევენციის” 
საინფორმაციო კამპანიის
წარმართვის ხელშეწყობა

ქვემო ქართლის
რეგიონი; 
მარნეული

28 
სექტე
მბერი

28 
სექტემ
ბერი

1 დღე 1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი;             2) 
ქვემო ქართლის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
3) ადგილობრივი
თვითმმართველ
ობის ორგანოები

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო; 2) 
სამინისტროს აპარატი; 3) 
რეგიონული
განვითარების სამსახური

1) დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი;                                                                                                       
2) ეროვნული სკრინინგ ცენტრი ; 
3) UNFPA 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობა; 
საქართველოს რეგიონებში
ჯანდაცვის სფეროს კონკრეტული
ღონოსძიებების შესახებ
მოსახლეობის ინფორმირებულობის
დონის ამაღლება; სიკვდილიანობის
კლებისა და შობადობის ზრდის
პროცესის ხელშეწყობა; ოთხენოვანი
საინფორმაციო მასალების
გავრცელება; სოფლის ექიმების
კვალიფიკაციის და უნარ-ჩვევების
დონის ამაღლება

რეგიონში დამსწრე მოსახლეობის, მ.შ. 
ადგილობრივი სტუდენტების, პედაგოგების, 
ექიმების რაოდენობა; ადგილობრივი მედიით
ტრანსლირებული ტელე- და რადიო-
გადაცემების რაოდენობა და ხანგრძლივობა; 
საინფორმაციო ბუკლეტების რაოდენობა, 
გავრცელების არეალი, ნათარგმნი მასალების
ხარისხი, მათი გრაფიკული გაფორმება და
თვალსაჩინოება



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.4 
სამოქალაქო
განათლების
ხელშეწყობა

“ონკოლოგიურ
დაავადებათა ადრეული
დიაგნოსტიკის, 
მკურნალობისა და
პრევენციის” 
საინფორმაციო კამპანიის
წარმართვის ხელშეწყობა

კახეთის რეგიონი; 
ახმეტა

21 
სექტე
მბერი

21 
სექტემ
ბერი

1 დღე 1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი;             2) 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო; 3) 
კახეთის  
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
4) ადგილობრივი
თვითმმართველ
ობის ორგანოები

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო; 2) 
სამინისტროს აპარატი; 3) 
რეგიონული
განვითარების სამსახური

1) დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი;                                                                                                       
2) ეროვნული სკრინინგ ცენტრი ; 
3) UNFPA 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობა; 
საქართველოს რეგიონებში
ჯანდაცვის სფეროს კონკრეტული
ღონოსძიებების შესახებ
მოსახლეობის ინფორმირებულობის
დონის ამაღლება; სიკვდილიანობის
კლებისა და შობადობის ზრდის
პროცესის ხელშეწყობა; ოთხენოვანი
საინფორმაციო მასალების
გავრცელება; სოფლის ექიმების
კვალიფიკაციის და უნარ-ჩვევების
დონის ამაღლება

რეგიონში დამსწრე მოსახლეობის, მ.შ. 
ადგილობრივი სტუდენტების, პედაგოგების, 
ექიმების რაოდენობა; ადგილობრივი მედიით
ტრანსლირებული ტელე- და რადიო-
გადაცემების რაოდენობა და ხანგრძლივობა; 
საინფორმაციო ბუკლეტების რაოდენობა, 
გავრცელების არეალი, ნათარგმნი მასალების
ხარისხი, მათი გრაფიკული გაფორმება და
თვალსაჩინოება

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.4 
სამოქალაქო
განათლების
ხელშეწყობა

ტრეინინგის
"სამოქალაქო
განათლება" ორგანიზება-
ჩატარება

რუსთავი 2 
ივნისი

2 
ივნისი

1 დღე მე–18 საჯარო
სკოლა

ნავთობკორპორაცია "სოკარ" არაქართულენოვანი მოსწავლეების
სამოქალაქო ინტეგრაციის
ხელშეწყობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.4 
სამოქალაქო
განათლების
ხელშეწყობა

თოქ–შოუ ,,ჩვენი ეზო"-ს
სამი გადაცემის ჩაწერა, 
ორგანიზება და ეთერში
გაშვება; მონაწილეები - 
ჯანდაცვისა და
სოციალური სფეროს
პასახისმგებელი პირები;  
გადაცემა ითარგმნება
სომხურ და
აზერბაიჯანულ ენაზე და
გავრცელდება
რეგიონალურ
ტელევიზიებში

თბილისი, ქვეყნის
რეგიონები

ივნისი დეკემ
ბერი

 7 თვე 1) საქართველოს
შრომის, 
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო; 2) 
საზოგადოებრივ
ი მაუწყებელი  

საზოგადოებრივი მაუწყებლით და
რეგიონული ტელევიზიებით ეთერში გასული
გადაცემების რაოდენობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.4 
სამოქალაქო
განათლების
ხელშეწყობა

მინისტრის ბრძანების
შემუშავება
სტაციონარულ და
ამბულატორიულ
დაწესებულებებში
საინფორმაციო ბანერის
განთავსების შესახებ; 
ორენოვანი  
საინფორმაციო ბანერის
შემუშავება და
სამედიცინო
დაწესესბულებებში
განთავსება, სახელმწიფო
დაზღვევის პოლისით
განსაზღვრული

თბილისი, ქვეყნის
რეგიონები

მაისი  2 თვე საქართველოს
შრომის, 
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო  

1) საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი;                               
2) ჯანდაცვის
დეპარტამენტი

სადაზღვევო კომპანიები ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენლები უკეთ არიან
ინფორმირებულნი სახელმწიფო
პროგრამებით განსაზღვრული
სამედიცინო მომსახურეობის
მოცულობის შესახებ, დაზღვევის
პოლისით განსაზღვრული
სახელმწიფო გარანტიებისა და
პოლისით მოსარგებლე პირთა
უფლებების თაობაზე; გაზრდილია
მოქალაქეთა ჩართულობა და
მონაწილეობა ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამებში. 
ნაციონალური უმცირესობების
ინფორმირება ჯანდაცვის სფეროში

1) საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი; 2) თოქ-
შოუს შემოქმედებითი
ჯგუფი

1) სახელმწიფო უწყებათაშორისი
კომისია;     2) სამცხე ჯავახეთისა
და ქვემო ქართლის   
რეგინალური ტელევიზიები

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენლები უკეთ არიან
ინფორმირებულნი ჯანმრთელობისა
და სოციალური გარანტიების ახალი
გამოწვევებისა და სისტემაში
დაგეგმილი რეფორმებისა და
სამომავლო გეგმების შესახებ; 
გაზრდილია ნაციონალური
უმცირესობების ჩართულება
სახელმწიფო სოციალურ და
ჯანდაცვით პროგრამებში; 
უზრუნველყოფილია ნაციონალური
უმცირესობების პრობლემების
გაშუქება სატელევიზიო ეთერით

სტაციონარებისა და ამბულატორიების
რაოდენობა, რომლებშიც განთავსდება
ორენოვანი საინფორმაციო ბანერები; 
საინფორმაციო მასალის რაოდენობა; 
თარგმნილი ენების რაოდენობა

ივნისი



5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.4 
სამოქალაქო
განათლების
ხელშეწყობა

იეზიდთა სახლის
მოსწავლეების მიღება
ეროვნულ
ბიბლიოთეკაში და
მათთვის სამოქალაქო
განათლების
ელექტრონული
ბიბლიოთეკის გაცნობა

თბილისი აპრი
ლი

აპრი
ლი

1 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

საქართველოს ქურთ–იეზიდთა
ეროვნული კონგრესი

ეთნიკური უმცირესობების მიერ
ეროვნული ბიბლიოთეკის
რესურსების გაცნობა და იეზიდი
ახალგაზრდობის საინფორმაციო
წიგნიერებისა და
სამოქალაქო–ლიბერალური
ცნობიერების ამაღლება

ღონისძიების დროს გამოხატული
დაინტერესება, კმაყოფილება ბიბლიოთეკაში
ვიზიტით; სამოქალაქო განათლების
ელექტრონული ბიბლიოთეკის მოხმარების
გაზრდა (გაზომილი შესაბამისი ვებგვერდების
დათვალიერებათა რაოდენობით); 
მონაწილეთა შემდგომი გამოხმაურება
სოციალურ მასმედიაში

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.4 
სამოქალაქო
განათლების
ხელშეწყობა

ტრენინგი ეროვნული
ბიბლიოთეკის
ელექტრონულ
რესურსებში ძიებასა და
მონაცემთა
ელექტრონული ბაზების
ეფექტიან გამოყენებაში
"ქართულ ენაში
მომზადების საშეღავათო
პოლიტიკის
საგანმანათლებლო
პროგრამის" ეთნიკურად
აზერბაიჯანელი და
სომეხი საქართველოს
მოქალაქე
სტუდენტებისთვის

თბილისი 24 
სექტე
მბერი

28 
სექტემ
ბერი

5 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

პროფესორი კახა გაბუნია, 
პროფესორი მარიამ მანჯგალაძე, 
პროფესორი ქეთი გოჩიტაშვილი

ეთნიკური უმცირესობების მიერ
ეროვნული ბიბლიოთეკის
ელექტრონული რესურსების
გაცნობა და, შედეგად, მათი უფრო
აქტიური გამოყენება; ტრენინგის
მონაწილეთა საინფორმაციო
წიგნიერების ამაღლება

ტრენინგის დროს გამოხატული
დაინტერესება, კმაყოფილება ტრენინგით; 
ტრენინგის შემდეგ ეროვნული ბიბლიოთეკის
ელექტრონული ბაზების მოხმარების გაზრდა
(გაზომილი შესაბამისი ვებგვერდების
დათვალიერებათა რაოდენობით); 
მონაწილეთა შემდგომი გამოხმაურება
სოციალურ მასმედიაში

განსაზღვრული
სახელმწიფო
გარანტიების და
პოლისით მოსარგებლე
პირთა უფლებების
დეტალური
განმარტებებით

ინფორმირება ჯანდაცვის სფეროში
მოქალაქეთა უფლებებისა და იმ
სამედიცინო მომსახურეობის შესახებ, 
რომლებიც  სახელმწიფოს მხრიდან
ფინანსდება

სახელმწიფო უწყებათაშორისი
კომისია

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენლები უკეთ არიან
ინფორმირებულნი სისტემაში
მიმდინარე რეფორმების შესახებ; 
გაზრდილია ნაციონალური
უმცირესობების ჩართულობა
პრობლემების იდენტიფიცირებისა
და პრობლემათა მოგვარების
საკითხებში; დაცულია მათი
ინტერესები; მოგვარებულია
მოქალაქეებთან ერთად პრობლემის
მოგვარების შესახებ შეჯერებული
გადაწყვეტილების მიღების
ხელშეწყობა

კომპაქტურად ჩასახლებულ რეგიონებში
განხორციელებული გასვლითი
ღონისძიებების  რაოდენობა; დამსწრე
საზოგადოების რაოდენობა

5. სოციალური
და
რეგიონალურ
ი ინტეგრაცია

5.4 
სამოქალაქო
განათლების
ხელშეწყობა

ეროვნული/ეთნიკური  
უმცირესობების
წარმომადგენლებით
კომპაქტურად
ჩასახლებულ
რეგიონებში გასვლითი
საინფორმაციო
შეხვედრების
ორგანიზება, 
მოქალააქებთან
შეხვდრა, მათი
ინფორმირება
ჯანდაცვისა და
სოციალურ სფეროში
მიმდინარე რეფორმების
შესახებ, მოქალაქეთა
შეკითხვებზე პასუხების
გაცემა, პრობლემების
შესახებ მსჯელობა, 

ქვემო ქართლის, 
კახეთის, სამცხე- 
ჯავახეთის
რეგიონები

ივნისი დეკემ
ბერი

 7 თვე საქართველოს
შრომის, 
ჯანმრთელობისა
და სოციალური
დაცვის
სამინისტრო  

1) სამინისტროს აპარატი;  
2) საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
დეპარტამენტი



6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.1  
სამოქალაქო
ცნობიერების
ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა

სამეცნიერო სიმპოზიუმის
ორგანიზება-ჩატარება
მაგისტრანტების მიერ
მომზადებულ თემაზე
"რელიგიური
მრავალფეროვნება”

ქ.თბილისი, 
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა  

დეკემბერიდეკემბერი 1  
დღე

1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი; 

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო

1) სახალხო დამცველთან
არსებული ეროვნულ
უმცირესობათა საბჭო; 2) 
საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა

ეროვნული უმცირესობების
კულტურათაშორისო დიალოგის
ხელშეწყობა; მათი შემდგომი
ინტეგრირება ერთიან სივრცეში; 
ამავე დროს საქართველოში
მცხოვრები ქართველი, სომეხი, 
აზერბაიჯანელი, 
ჩრდილოკავკასიელი  და სხვა
ეროვნების ახალგაზრების
ურთიერთკავშირის დამყარება და
გაცნობა

დამსწრე საზოგადოების რაოდენობა; 
მაგისტრების მიერ წარმოდგენილი
მოხსენებების შინაარსობრივი და
რაოდენობრივი მაჩვენებლები

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.1  
სამოქალაქო
ცნობიერების
ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა

მრგვალი მაგიდის
ორგანიზება-ჩატარება
თემაზე "საქართველოს
სახელმწიფო სტრატეგია
ჩრდილოკავკასიელ
ხალხებთან
მიმართებაში" 

ქ.თბილისი, 
საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა  

13 
ივლის

ი

13 
ივლის

ი

1 დღე 1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი; 2) 
პარლამენტი

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო

1) კულტურულ ურთიერთობათა
ცენტრი ”კავკასიური სახლი”; 2) 
არასამთავრობო ორგანიზაცია
”ახალგაზრდა კავკასიელი”; 3) 
საქართველოს პარლამენტის
ეროვნული ბიბლიოთეკა; 4) 
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
დიასპორების საკითხებში

ახალგაზრდა ეროვნული
უმცირესობების წარმომადგენლების  
მეტი ჩართულობა ქვეყანაში
მიმდინარე პროცესებში

დამსწრე საზოგადოების რაოდენობა; 
წარმოდგენილი მოხსენებების
შინაარსობრივი და რაოდენობრივი
მაჩვენებლები

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.1 
სამოქალაქო
ცნობიერების
ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა

საქართველოს
დამოუკიდებლობის
დღის საზეიმო აღნიშვნა

ქ.ახალქალაქი,                                                                                        
ქ.ახალციხე,                                                         
ქ.ნინოწმინდა,                                                                                                                         
ქ.ბორჯომი,                                                                                                                                     
დ.ადიგენი,                                                                                                                  
დ.ასპინძა

26 
მაისი

26 
მაისი

ერთი
დღე

სამცხე-ჯავახეთში
სახელმწიფო
რწმუნებულის-
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია

მუნიციპალიტეტების
კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამსახურები

მხატვრული და შემოქმედებითი
კოლექტივები

საქართველოს დამოუკიდებლობის
დღის  საზეიმოდ აღნიშვნა ხელს
შეუწყობს ეროვნული უმცირესობების  
სამოქალაქო ცნობიერების
ამაღლებას

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.1 
სამოქალაქო
ცნობიერების
ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა

ეროვნული
დღესასწაულის საზეიმოდ
აღნიშვნა - დედის
დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიების ორგანიზება
აზერბაიჯანელი და
ქართველი ეროვნების
დედების მონაწილეობით

დმანისი 3 
მარტი

3 
მარტი

1 დღე დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ააიპ ,,დმანისის კულტურის
და ხელოვნების ცენტრი“

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

1)კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო;                    

6.2 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურული

მ.თუმანიშვილის
კინომსახიობთა თეატრში
"აშუღთა ყრილობის" 

თბილისი 19 
მარტი

19 
მარტი

1 დღე ეროვნული უმცირესობების
კულტურული ტრადიციების
შენარჩუნება-პოპულარიზაცია, 

საზოგადოების ინტერესი და ტრადიციების
შენარჩუნება-პოპულარიზაცია

6. კულტურა
და
თვითმყოფად



6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურული
თვითმყოფადო
ბის შენარჩუნება

ჩერქეზული ენისა და
კულტურის დღე, 
რომლის ფარგლებში
გაიმართება ჩერქეზული
წიგნების, მათ შორის 1853 
წელს თბილისში
გამოცემული პირველი
ჩერქეზული ანბანის, 
გამოფენა

თბილისი 14 
მარტი

14 
მარტი

1 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

ჩერქეზული (ადიღეური) 
კულტურის ცენტრი

ჩერქეზული კულტურის გაცნობა
საქართველოს მრავალეროვანი
მოსახლეობის მიერ; ჩერქეზების
კულტურული და ენობრივი
იდენტობის გაძლიერება; 
ჩერქეზული ენის წერილობითი
ტრადიციის წარმოჩენა

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 
გამოხმაურებათა რაოდენობა სოციალურ
მასმედიაში

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურული
თვითმყოფადო
ბის შენარჩუნება

PDF –კოლექციის
პრეზენტაცია (იეზიდთა
სახლის მიერ
წარმოდგენილი
გამოცემების
ელექტრონული
ვერსიების პრეზენტაცია)

თბილისი აპრი
ლი

აპრი
ლი

1 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

საქართველოს ქურთ–იეზიდთა
ეროვნული კონგრესი

თანამედროვე იეზიდური
ლიტერატურის გაცნობა; 
თანამედროვე ტექნოლოგიებში
იეზიდთა ჩართულობის წარმოჩენა

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 
გამოხმაურებათა რაოდენობა სოციალურ
მასმედიაში

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურული
თვითმყოფადო
ბის შენარჩუნება

ქურთული ფილმების
ჩვენება და დისკუსია

თბილისი აპრი
ლი

მაისი 2 თვე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

საქართველოს ქურთ–იეზიდთა
ეროვნული კონგრესი

იეზიდური კულტურული მიღწევების
წარმოჩენა და იეზიდთა
ყოველდღიური პრობლემების
გაცნობა

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 
გამოხმაურებათა რაოდენობა სოციალურ
მასმედიაში

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურული
თვითმყოფადო
ბის
შენარჩუნების
ხელშეწყობა

ვაინახური (ქისტური) 
ფოლკლორული
კოლექტივის
მხარდაჭერა; 
ინსტრუმენტების და
საცეკვაო კოსტიუმების
შეძენა

ახმეტა, დუისი 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1) ახმეტის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა; 2)  
კახეთის
გუბერნატორთან
არსებული
საზოგადოებრივ
ი საბჭო

1) ახმეტის
ახალგაზრდობის საქმეთა
სამსახური; 2) ახმეტის
კულტურის ცენტრი

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო

ვაინახური კულტურის შენარჩუნების
ხელშეწყობა, მისი გაცნობა
ქართული საზოგადოებისთვის და
კულტურული ინტეგრაციის
ხელშეწყობა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2-6.3 მრავალეთნიკური
ხელოვნების
განვითარების
ხელშეწყობა - ხატვის, 
ხალხური რეწვის და
გამოყენებითი
ხელოვნების შესწავლა; 
ფოლკლორის და

დმანისი 1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

1 
წელი

დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ააიპ ,,დმანისის კულტურის
და ხელოვნების ცენტრი“

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

სამინისტრო;                    
2) ქვემო
ქართლის
მხარეში
სახელმწიფო
რწმუნებულის-
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია;               
3) აზერბაიჯანის
კულტურის
ცენტრი;        4) 
აზერბაიჯანის

კულტურული
თვითმყოფადო
ბის შენარჩუნება

"აშუღთა ყრილობის" 
ჩატარების ხელშეწყობა

შენარჩუნება-პოპულარიზაცია, 
საზოგადოების ინფორმირებულობა, 
საერთო კულტურულ სივრცესთან
ინტეგრაცია

თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება



6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2-6.5 საკლუბო
დაწესებულებებისა და
ხელოვნების სკოლების
ხელშეწყობა სამცხე-
ჯავახეთის რეგიონში

ახალქალაქი, 
ახალციხე, 
ნინოწმინდა

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონის
მუნიციპალიტეტე
ბის გამგეობები

მუნიციპალიტეტების
კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამსახურები

ტენდერში გამარჯვებული
სამშენებლო ორგანიზაცია

ტრადიციული კულტურული
ღონისძიებების ჩატარების გზით
ეთნიკური უმცირესობებისათვის
დამახასიათებელი კულტურული
ტრადიციების შენარჩუნება

დამსწრე მოსახლეობის რაოდენობა, საზეიმო
ღონისძიებების რაოდენობა, მოწვეული
სტუმრების რაოდენობა; ღონისძიების მედიით
გაშუქება და სპეციალური რეპორტაჟების
მომზადება

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2. - 6.6. ეროვნულ უმცირესობათა
კულტურის ხელშეწყობის
პროგრამის ფარგლებში, 
მირზა ფათალი
ახუნდოვის 200 
წლისთავისადმი
მიძღვნილი სპექტაკლის
"ლენქორანის ხანის
ვეზირი"-ს დადგმის
ხელშეწყობა

ქ. თბილისი, ჰეიდარ
ალიევის სახ. 
სახელმწიფო
აზერბაიჯანული
დრამატული
თეატრი

1 
აპრი
ლი

1 
ნოემბ
ერი

7 თვე 1)კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო; 2) 
თბილისის
ჰეიდარ ალიევის
სახ. 
სახელმწიფო
აზერბაიჯანული
დრამატული
თეატრი

კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროს  
ხელოვნებისა და
განათლების
დეპარტამენტი

ეროვნული უმცირესობების
კულტურის, ისტორიის, ენის, 
რელიგიის, ლიტერატურის, 
ტრადიციების შესახებ საზოგადოების
ცოდნის გაღრმავება. ქვეყნის
კულტურული ღირებულებების  
წარმოჩენა.                                
კულტურის მოღვაწეთა საიუბილეო
თარიღების აღნიშვნა. ეროვნული
უმცირესობების ისტორიული
მოვლენების,  საზოგადო
მოღვაწეების საიუბილეო თარიღების
აღნიშვნა და მათი შემოქმედების  
პოპულარიზაცია, რომელიც
ასახულია თეატრალურ
ხელოვნებაში.                                    
მაყურებლის ინტერესი ახალი
სპექტაკლის მიმართ

პროექტში დასაქმებულია 20 შემოქმედი.                                      
წლის განმავლობაში დაახლოებით 20-25 
სპექტაკლი ჩატარდება როგორც თბილისში, 
ასევე ეროვნული უმცირესობებით
კომპაქტურად დასახლებულ რაიონებში, 
ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული, 
ბოლნისი, დმანისი და სხვა).

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2. - 6.6. თბილისში მცხოვრები
ქართველი და
ეროვნული
უმცირესობებისათვის
სხვადასხვა ღონისძიების
(გამოფენა; 
ფოტოკონკურსი) 
ორგანიზება, საკუთარი
ნაციონალური
ღირებულებებისა და
ფოლკლორის
წარმოსაჩენად

თბილისი 17 
მარტი

20 
მაისი

2 თვე სპორტის და
ახალგაზრდობის
საქმეთა
სამინისტრო

სსიპ " ბავშვთა და
ახალგაზრდობის
განვითარების ფონდი"

ეთნიკურ უმცირესობათა
სამოქალაქო და სოციალური
ინტეგრაციის ხელშეწყობა

თანამშრომლობითი დამოკიდებულებების
ჩამოყალიბება

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2. - 6.6. ქართული წიგნისა და
ლიტერატურის
ხელშეწყობის
პროგრამის ფარგლებში                                    
"ერთიანი კავკასიური
ელექტრონული
ბიბლიოთეკის შექმნა"

თბილისი 1 
თებე

რვალ
ი

1) კულტურისა
და ძეგლთა
დაცვის
სამინისტრო;                    
2) ააიპ "ლიბ.ჯი"

ლიტერატურის პოპულარიზაცია-
განვითარება,ინფორმირებულობის
განვითარება, საზოგადოების ინტერესის
გაღრმავება.

კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროს
ხელოვნებისა და
განათლების
დეპარტამენტი                            

ეროვნული უმცირესობების
ლიტერატურული ტრადიციების
პოპულარიზაცია, განვითარება და
ინტეგრაცია, საზოგადოების
ინტერესის გაღრმავება; კავკასიური
ლიტერატურის, თანამედროვე
მწერლებისა და ჩვენს ქვეყნებში
მიმდინარე ლიტერატურული
პროცესების პოპულარიზაცია, 
საზოგადოების ინფორმირებულობა. 
პროექტში მონაწილეობას მიიღებს
თანამედროვე და კლასიკური

31 
ივლის

ი

6 თვე



6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2-6.6 აზერბაიჯანული სახალხო
დღესასწაულის
”ბაირამობის” აღნიშვნა

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი

22 
მარტი

22 
მარტი

1 დღე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, განათლების, 
სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

აზერბაიჯანული კულტურის
შენარჩუნება და ხელშეწყობა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2. - 6.6. სახალხო დღესასწაული
„დმანისობ“-ის
ორგანიზება

დმანისი 1 
ოქტო
მბერი

1 
ოქტო
მბერი

1 დღე დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის
გამგეობის განათლების, 
კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

ეროვნული უმცირესობების
კულტურული მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის დაცვა; 
უმცირესობების მუსიკალური
ხელოვნების პოპულარიზაცია; 
ახალგაზრდებში კულტურული
განვითარების ხელშეწყობა; ნიჭიერი
ახალგაზრდების აღმოჩენა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2. - 6.6. სახალხო დღესასწაულის
,,ნოვრუზ ბაირამი"-ს
აღნიშვნა

დმანისი 18 
მარტი

21 
მარტი

3 დღე დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის
გამგეობის განათლების, 
კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

ეროვნული უმცირესობების
კულტურული მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის დაცვა; 
უმცირესობების მუსიკალური
ხელოვნების პოპულარიზაცია; 
ახალგაზრდებში კულტურული
განვითარების ხელშეწყობა; ნიჭიერი
ახალგაზრდების აღმოჩენა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2. - 6.6. სახალხო დღესასწაულის
"ტერიანობა“-(სომხური
პოეზიის დღე) 
ორგანიზება

სოფ.განძა ივნისი ივნისი ერთი
დღე

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

მუნიციპალიტეტების
კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამსახურები

მხატვრული კოლექტივები ეროვნული უმცირესობების
კულტურული მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის დაცვა; 
უმცირესობების მუსიკალური
ხელოვნების პოპულარიზაცია; 
ახალგაზრდებში კულტურული
განვითარების ხელშეწყობა; ნიჭიერი
ახალგაზრდების აღმოჩენა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2. - 6.6. სახალხო დღესასწაული
„ვიქტორ ჰოვსეფიანის
პოეზიის დღის“ 
ორგანიზება

სოფ. ეშტია სექტე
მბერი

სექტემ
ბერი

ერთი
დღე

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

მუნიციპალიტეტების
კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამსახურები

შემოქმედებითი კოლექტივები ეროვნული უმცირესობების
კულტურული მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის დაცვა; 
უმცირესობების მუსიკალური
ხელოვნების პოპულარიზაცია; 
ახალგაზრდებში კულტურული
განვითარების ხელშეწყობა; ნიჭიერი
ახალგაზრდების აღმოჩენა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა



6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2. - 6.6. ახალგაზრდობის
ფესტივალის ორგანიზება

ნინოწმინდა 1 
ივნისი

30 
ივნისი

ერთი
თვე

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის
კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამსახურები

მხატვრული კოლექტივები ეროვნული უმცირესობების
კულტურული მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის დაცვა; 
უმცირესობების მუსიკალური
ხელოვნების პოპულარიზაცია; 
ახალგაზრდებში კულტურული
განვითარების ხელშეწყობა; ნიჭიერი
ახალგაზრდების აღმოჩენა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2. - 6.6. ეთნოგრაფიული
ფესტივალი „ჯავახეთის
ხმები“

ნინოწმინდა ოქტო
მბერი

ოქტო
მბერი

ერთი
კვირა

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის
კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამსახურები

მხატვრული კოლექტივები ეროვნული უმცირესობების
კულტურული მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის დაცვა; 
უმცირესობების მუსიკალური
ხელოვნების პოპულარიზაცია; 
ახალგაზრდებში კულტურული
განვითარების ხელშეწყობა; ნიჭიერი
ახალგაზრდების აღმოჩენა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2. - 6.6. „დუხობორთა“ თემის
დღესასწაულის
„თოვლთმოფენობის“ 
ორგანიზება

სოფ. გორელოვკა ოქტო
მბერი

ოქტო
მბერი

ერთი
დღე

ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის
კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამსახურები

მხატვრული კოლექტივები საქართველოში მცხოვრები
დუხობორების სამოქალაქო
ინტეგრაციის პროცესების შემდგომი
გაღრმავება; მათი თემის
რელიგიური, ეთნიკური, 
ლინგვისტიკური, კულტურული
თვითმყოფადობის შენარჩუნება; 
ქართული საზოგადოების მეტი
ინფორმირებულობა; ადგილობრივი
მოსახლეობის ტოლერანტობის
ხარისხის გაზრდა  

საზეიმო ღონისძიებებში მონაწილეთა
რაოდენობა; დოკუმენტური ფილმი
საქართველოში მცხოვრებ დუხობორებზე; 
ფოტოსურათების გამოფენა; საზეიმო
ფოლკლორული კონცერტი

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2. - 6.6. სახალხო დღესასწაულის
„ ჯივანობ-“ის ორგანიზება

სოფ. კარწახი ივნისი ივნისი ერთი
დღე

ახალქალაქის  
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის
კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამსახურები

მხატვრული და შემოქმედებითი
კოლექტივები

ეროვნული უმცირესობების
კულტურული მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის დაცვა; 
უმცირესობების მუსიკალური
ხელოვნების პოპულარიზაცია; 
ახალგაზრდებში კულტურული
განვითარების ხელშეწყობა; ნიჭიერი
ახალგაზრდების აღმოჩენა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა



6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2. - 6.6. ფოლკლორის
საერთაშორისო
ფესტივალის ორგანიზება

ახალქალაქი ივლის
ი

ივლის
ი

ერთი
კვირა

ახალქალაქის  
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის
კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამსახურები

მხატვრული კოლექტივები ეროვნული უმცირესობების
კულტურული მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის დაცვა; 
უმცირესობების მუსიკალური
ხელოვნების პოპულარიზაცია; 
ახალგაზრდებში კულტურული
განვითარების ხელშეწყობა; ნიჭიერი
ახალგაზრდების აღმოჩენა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2-6.6 წიგნის კვირეულის, 
მოსწავლე
ახალგაზრდობის, 
მწერლებისა და
პოეტების
შემოქმედებითი
საღამოების ორგანიზება

რუსთავი 23 
აპრი
ლი

30 
აპრი
ლი

7 დღე თვითმმართველ
ი ქალაქი
რუსთავის მერია

ა.ა.ი.პ რუსთავის
საბიბლიოთეკო
გაერთიანება

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2-6.6 დღესასწაულის ,,ნოვრუზ
ბაირამის" მარნეულის
მუნიციპალიტეტში
მასშტაბურად აღნიშვნა; 
საზეიმო კონცერტისა და
სახალხო მსვლელობის
მოწყობა, ეთნიკურ
უმცირესობათა
ტრადიციული

მარნეული 21 
მარტი

21 
მარტი

1 დღე 1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა; 2) 
მარნეულის
კულტურის
ცენტრი

1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

არასამთავრობო ორგანიზაცია
"ქვემო ქართლის
საზოგადოებრივი საინფორმაციო
ცენტრი"

კულტურათაშორისი  დიალოგის
წარმართვა, ტრადიციების და წესების
პოპულარიზაცია, თვითმყოფადობის
შენარჩუნება

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2-6.6 ასირიელთა სახალხო
დღესასწაულის ”ხაბ-
ნისანის” აღნიშვნა

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი

1 
აპრი
ლი

1 
აპრი
ლი

1 დღე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, განათლების, 
სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

ასირიელთა კულტურის შენარჩუნება
და ხელშეწყობა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2-6.6 სახალხო დღესასწაულის
”გარდაბნობის” აღნიშვნა

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი

ოქტო
მბერი

ოქტო
მბერი

1 დღე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, განათლების, 
სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

სახალხო დღესასწაულის, როგორც
კულტურული მემკვიდრეობის, 
შენარჩუნება

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა



6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.2-6.6 გამოფენების, სახალხო
დღესასწაულებისას
ეთნიკური უმცირესობების
წევრთა ნამუშევრების, 
სახალხო რეწვის
ნიმუშების გამოფენებისა
და სხვა ღონისძიებების
ორგანიზება-ჩატარება
კახეთში მცხოვრები
ეთნიკური უმცირესობების
სახალხო და რელიგიური
დღესასწაულების, 
ტრადიციებისა და
ადათების როლის უკეთ
წარმოჩენის მიზნით
სამოქალაქო
ინტეგრაციის პროცესებში

ლაგოდეხის, 
თელავის,  ახმეტის, 
ყვარლის, 
დ.წყაროს, 
გურჯაანის,   
სიღნაღის, 
საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტები

1 
იანვა
რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

1) კახეთის
სამხარეო
ადმინისტრაცია; 
2) კახეთის
რეგიონის
მუნიციპალიტეტე
ბის გამგებლები; 
3) კახეთის
გუბერნატორთან
არსებული
საზოგადოებრივ
ი საბჭო

მუნიციპალიტეტების
გამგეობათა კულტურის
სამსახურები და
კულტურის ცენტრები, 
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახურები

რეგიონული განვითარების
სააგენტო

კულტურათაშორისი  დიალოგის
წარმართვა, უმცირესობათა
ეროვნული ტრადიციების
პოპულარიზაცია, ეროვნული და
ეთნიკური იდენტობის შენარჩუნებაზე
ზრუნვა; ეროვნული უმცირესობების
კულტურული მემკვიდრეობის და
თვითმყოფადობის დაცვა; 
უმცირესობების მუსიკალური
ხელოვნების პოპულარიზაცია; 
ახალგაზრდებში კულტურული
განვითარების ხელშეწყობა; ნიჭიერი
ახალგაზრდების აღმოჩენა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.3 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვა

სომხური ბეჭდური წიგნის
500 წელი: ეროვნული
ბიბლიოთეკის ფონდებში
დაცული რარიტეტული
სომხური წიგნების
გამოფენა

თბილისი 10 
აპრი
ლი

12 
აპრი
ლი

3 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

საქართველოს სომეხ
ახალგაზრდათა კავშირი

სომხური ენის მდიდარი
წერილობითი და ბეჭდური
ტრადიციის წარმოჩენა

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 
გამოხმაურებათა რაოდენობა სოციალურ
მასმედიაში

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.3 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვა

მარნეულის ,,კულტურის
ცენტრი"-ს მიერ
,,კულტურული
მემკვიდრეობის
დღისადმი" მიძღვნილი
კონცერტის ორგანიზება
მარნეულის
მუნიციპალიტეტში
მცხოვრებ ეთნიკურ

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

8 
მაისი

8 
მაისი

1 დღე მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის, 
კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
კულტურის სამინისტრო; 
აზერბაიჯანის საელჩო
საქართველოში

კულტურათაშორისი  დიალოგის
წარმართვა, ტრადიციების და წესების
პოპულარიზაცია, თვითმყოფადობის
შენარჩუნება

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.3-6.4 ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის სოფ. 
ბოლნისში დაბადებული
გამოჩენილი სომეხი
საბავშვო მწერლის
ღაზაროს აღაიანის სახლ-
მუზეუმში მისი დაბადების
დღის საზეიმოდ აღნიშვნა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
სოფ. ბოლნისი

16 
აპრი
ლი

16 
აპრი
ლი

1 დღე ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტის და
ახალგაზრულ საქმეთა
განყოფილება

სომხეთის რესპუბლიკის
კულტურის სამინისტრო; 
სომხეთის საელჩო
საქართველოში

სომხური ლიტერატურისა და
კულტურის პოპულარიზაცია

დამსწრე მოსახლეობის რაოდენობა, საზეიმო
ღონისძიებების რაოდენობა, მოწვეული
სტუმრების რაოდენობა; ღონისძიების მედიით
გაშუქება და სპეციალური რეპორტაჟების
მომზადება

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.3. ეროვნული
უმცირესობების
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვა

ეროვნულ უმცირესობათა
კულტურის ხელშეწყობის
პროგრამის და ქართული
წიგნისა და
ლიტერატურის
ხელშეწყობის
პროგრამის ფარგლებში
სომხური მოთხრობის
ანთოლოგიის გამოცემა

ქ. თბილისი 1 
აპრი
ლი

25 
აპრი
ლი

25 
დღე

1) კულტურისა
და ძეგლთა
დაცვის
სამინისტრო;                    
2) 
გამომცემლობა
"ამირანი"

გამოცემის ტირაჟი, გავრცელების არეალიეროვნული უმცირესობების
ლიტერატურული ტრადიციების
პოპულარიზაცია, განვითარება; 
საზოგადოების ინტერესის
გაღრმავება და ინფორმრებულობის
ამაღლება; ლიტერატურული
ტრადიციების შენარჩუნება, 
განვითარება და პოპულარიზაცია



6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.3-6.4 ბოლნისის, დმანისისა და
სომხეთის რესპუბლიკის
ქ. ტაშირის
ახალგაზრდების
მონაწილეობით, 
თბილისში საზაფხულო
ბანაკის, ტურისტული
ლაშქრობების რაიონის
ისტორიულ ძეგლებზე, 
სპორტული და
კულტურული
ღონისძიებების

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი

30 
ივლის
ი

6 
აგვისტ
ო

8 დღე ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

1)  CARE International;  2) 
არასამთავრობო ორგანიზაცია " 
ქვემო ქართლის
საზოგადოებრივი საინფორმაციო
ცენტრი"

დამსწრე მოსახლეობის რაოდენობა, ბანაკში
და სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა, 
მოწვეული სტუმრების რაოდენობა; 
ღონისძიების მედიით გაშუქება და
სპეციალური რეპორტაჟების მომზადება

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.3-6.4 ბოლნისის
მუნიციპალიტეტში
აზერბაიჯანული
კულტურის დღეების
საზეიმოდ ჩატარება

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
დაბა თამარისი, 
სოფ. დარბაზი, 
მამხუტი, ტალავერი, 
აკაურთა, მუშევანი, 
ნახიდური, ცურტავი, 
წაპალა, სამტრედო, 
სავანეთი, ქვ. 
ბოლნისი, ძვ. ქვეში

18 
ივნისი

18 
ივნისი

1 დღე ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ბოლნისის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტის და
ახალგაზრულ საქმეთა
განყოფილება

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
კულტურის სამინისტრო; 
აზერბაიჯანის საელჩო
საქართველოში

აზერბაიჯანული ლიტერატურისა და
კულტურის პოპულარიზაცია

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.4 
ტოლერანტობი
ს
სულისკვეთების
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი
დიალოგისა და
კავშირების
ხელშეწყობა

მუსიკალური ფესტივალი
,,ერთი ცის ქვეშ” 
ორგანიზება და ჩატარება
(ახალქალაქის
სამხატვრო სკოლის
მოზარდების ნახატების, 
ქვემო ქართლის
ბავშვების ხელნაკეთი
ნაწარმოებების და ქისტი
ახალგაზრდა
ხელოვანების
ნამუშევრების გამოფენა-
გაყიდვის ორგანიზების

ქ.თბილისი  2 
ივნისი  

 2 
ივნისი  

1 დღე რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი; 
ახალქალაქის
სამხატვრო
სკოლა; კახეთის, 
სამცხე
ჯავახეთის, ქვემო
ქართლის
რეგიონების
სამუსიკო

სამოქალაქო ინტეგრაციის
სამმართველო

კახეთის, სამცხე ჯავახეთის, ქვემო
ქართლის სამხარეო
ადმინისტრაციები; თიბისი ბანკი; 
თბილისის სახელმწიფო
აკადემიური ოპერისა და ბალეტის
თეატრი; მთავრობის
კანცელარია; 

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

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.4 
ტოლერანტობი
ს
სულისკვეთების
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი
დიალოგისა და
კავშირების
ხელშეწყობა

სამოქალაქო აქტივობის
ხელშეწყობის
პროგრამის ფარგლებში
ღონისძიების "ქართული, 
აზერბაიჯანული და
უკრაინული
კულინარიული
მრავალფეროვნების" 
ორგანიზება

რუსთავი 18 
მარტი

18 
მარტი

1 დღე მე–18 საჯარო
სკოლა

ნავთობკორპორაცია "სოკარ" მოსწავლეთა ინტეგრაცია ქართულ
საზოგადოებაში



6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.4 
ტოლერანტობი
ს
სულისკვეთების
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი
დიალოგისა და
კავშირების
ხელშეწყობა

ბოლნისის
საერთაშორისო
ტურნირის ჩატარება
ჭიდაობა-ძიუდოში
სომხეთისა და
აზერბაიჯანის
სპორტსმენთა მოწვევით

ბოლნისი 11 
თებე
რვალ
ი

12 
თებერ
ვალი

2 დღე 1) საქართველოს
სპორტისა და
ახალგაზრდულ
საქმეტა
სამინისტრო; 2) 
ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

ააიპ სპორტულ-
გამაჯანსაღებელი
კომპლექსი

1) აზერბაიჯანის სპორტის
სამინისტრო; 2) სომხეთის
სპორტის სამინისტრო

ამიერკავკასიაში მცხოვრებ ხალხთა
კულტურულ-სპორტული
დაახლოება; ახალგაზრდებს შორის
ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დამკვიდრება

დამსწრე მოსახლეობის რაოდენობა, საზეიმო
ღონისძიებების რაოდენობა, მოწვეული
სტუმრების რაოდენობა; ღონისძიების მედიით
გაშუქება და სპეციალური რეპორტაჟების
მომზადება

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.4 
ტოლერანტობი
ს
სულისკვეთების
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი
დიალოგისა და
კავშირების

მარნეულის ,,კულტურის
ცენტრი"-ს მიერ
იუმორისტული საღამოს
ორგანიზება-ჩატარება

მარნეული 10 
ოქტო
მბერი

10 
ოქტო
მბერი

1 დღე მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

საქართველოსა და აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის კულტურის
სამინისტროები და აზერბაიჯანის
საელჩო საქართველოში

დამსწრე მოსახლეობის რაოდენობა, საზეიმო
ღონისძიებების რაოდენობა, მოწვეული
სტუმრების რაოდენობა; ღონისძიების მედიით
გაშუქება და სპეციალური რეპორტაჟების
მომზადება

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.4 
ტოლერანტობი
ს
სულისკვეთების
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი
დიალოგისა და
კავშირების
ხელშეწყობა

თენგიზ ნავერიანის
სახელობის
საერთაშორისო
ტურნირის ჩატარება
ჭიდაობა ძიუდოში
სომხეთისა და
აზერბაიჯანის
სპორტსმენთა
მონაწილეობით

მარნეული 15 
ივნისი

15 
ივნისი

1 დღე 1) საქართველოს
სპორტისა და
ახალგაზრდულ
საქმეტა
სამინისტრო; 2) 
მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

1) აზერბაიჯანის სპორტის
სამინისტრო; 2) სომხეთის
სპორტის სამინისტრო; 3) ა.ა.ი.პ. 
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
კომპლექსი

დამსწრე მოსახლეობის რაოდენობა, 
სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა, 
მოწვეული სტუმრების რაოდენობა; 
ღონისძიების მედიით გაშუქება და
სპეციალური რეპორტაჟების მომზადება

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.4 
ტოლერანტობი
ს
სულისკვეთების
მხარდაჭერა, 
კულტურათაშო
რისი
დიალოგისა და
კავშირების
ხელშეწყობა

კულტურათაშორის
დიალოგის
განვითარების მიზნით
ქართულენოვან და
არაქართულენოვან
სკოლებს შორის
თემატური კონფერენციის
მოწყობა

თეთრიწყარო 25 
ოქტო
მბერი

25 
ოქტო
მბერი

1 დღე 1) 
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობის
კულტურის
სამსახური; 2) 
საგანმანათლებ
ლო რესურს-
ცენტრი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
საჯარო სკოლები

კონფერენციის მონაწილეთა, დამსწრე
მოსახლეობის რაოდენობა, მოწვეული
სტუმრების რაოდენობა; კონფერენციის დღის
წესრიგი; მოხსენებების/კვლევების
რაოდენობა; ღონისძიების მედიით გაშუქება
და სპეციალური რეპორტაჟების მომზადება

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.4. - 6.5. მარნეულის კულტურის
ცენტრის მიერ დედაენის
დღისადმი მიძღნილი
ღონისძიების ორგანიზება
ეროვნული უმცირესობის
ახალგაზრდების
მონაწილეობით

მარნეული 14 
აპრი
ლი

14 
აპრი
ლი

1 დღე 1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა; 2) 
მარნეულის
კულტურის
ცენტრი; 3) 
საგანმანათლებ
ლო რესურს-
ცენტრი

1) მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

CARE INTERNATIONAL სამოქალაქო ცნობიერების
ხელშეყობა; სახელმწიფო ენის
ცოდნის გაღრმავება

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.4. - 6.5. ბავშვთა დაცვის
საერთაშორისო
დღისადმი მიძღვნილი
ღონისძიების ორგანიზება
ეთნიკური უმცირესობების
წარმომადგენელთა
მონაწილეობით

დმანისი 1 
ივნისი

1 
ივნისი

1 დღე დმანისის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულო და
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის
გამგეობის განათლების, 
კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

ქ. დმანისის N1 და N2 საბავშვო
ბაღები

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა



6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.4. - 6.5. დედის დღისადმი
მიღვნილი ღონისძიების
ორგანიზება

რუსთავი 24 
აპრი
ლი

24 
აპრი
ლი

1 დღე თვითმმართველ
ი ქალაქი
რუსთავის მერია

რუსთავის ა.ა.ი.პ
კულტურის ცენტრი

რუსთავის დრამატული თეატრი სოციალურად დაუცველი და
მრავალშვილიანი დედების
კულტურულ ცხოვრებაში
მონაწილეობის ხელშეწყობა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.4. - 6.6. საქართველოს
დამოუკიდებლობის
დღისადმი მიძღვნილი
კონცერტებსა და სხვა
ღონისძიებებში
ეროვნული
უმცირესობების
წარმომადგენელთა
მონაწილეობის
ხელშეწყობა; აღნიშნული

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი

26 
მაისი

26 
მაისი

1 დღე გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
ს გამგეობა და
საკრებულო

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის, განათლების, 
სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
სამსახური

ეროვნული უმცირესობების
წარმომადგენელთათვის ეროვნული
ცნობიერების ამაღლებისა და
სამოქალაქო ინტეგრაციის
ხელშეწყობა

ღონისძიებების/კონცერტების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მხატვრული
კოლექტივების რაოდენობა; მონაწილეთა, 
მსმენელთა და დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.4-6.6 საქართველოს და
უკრაინის
დიპლომატიური   
ურთიერთობების
დამყარების 20 
წლისთავისადმი
მიძღვნილი საზეიმო
"მეგობრობის საღამოს" 
ორგანიზება-ჩატარება

რუსთავი 20 
სექტე
მბერი

20 
სექტემ
ბერი

1 დღე რუსთავის მერია 1) რუსთავის დრამატული
თეატრი; 2) უკრაინის საელჩო

დამსწრე მოსახლეობის რაოდენობა, საზეიმო
ღონისძიებების რაოდენობა, მოწვეული
სტუმრების რაოდენობა; ღონისძიების მედიით
გაშუქება და სპეციალური რეპორტაჟების
მომზადება

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.5 
საქართველოს
კულტურულ
ცხოვრებაში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

ჩერქეზი დიზაინერის
მადინა ხაძუკოვას
ნამუშევრების ჩვენება

თბილისი 21 
მარტი

30 
მარტი

9 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

ჩერქეზული (ადიღეური) 
კულტურის ცენტრი

ჩერქეზული გამოყენებითი
ხელოვნების მიღწევების გაცნობა; 
ჩერქეზთა წვლილის წარმოჩენა
მრავალეროვანი საქართველოს
მატერიალურ კულტურაში

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 
გამოხმაურებათა რაოდენობა სოციალურ
მასმედიაში

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.5 
საქართველოს
კულტურულ
ცხოვრებაში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

ჩერქეზი მხატვრის ჯანტი
ბაშის ნამუშევრების
გამოფენა

თბილისი აპრი
ლი

აპრი
ლი

1 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

ჩერქეზული (ადიღეური) 
კულტურის ცენტრი

ჩერქეზული სახვითი ხელოვნების
გაცნობა საქართველოს
მრავალეროვანი მოსახლეობის
მიერ; ჩერქეზთა წვლილის
წარმოჩენა მრავალეროვანი
საქართველოს მატერიალურ
კულტურაში

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 
გამოხმაურებათა რაოდენობა სოციალურ
მასმედიაში

ორი ქვეყნის ლიტერატურული
ტრადიციების პოპულარიზაცია, 
განვითარება; საზოგადოების
ინტერესის გაღრმავება და
ინფორმრებულობის ამაღლება; 
ეროვნული უმცირესობების მიერ
ინტერესის, ურთიერთობების
გაღრმავება ქართული
ლიტერატურის მიმართ

15 
მაისი

30 
ივნისი

 45 
დღე

1)კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო                 
2) 
გამომცემლობა
„დიოგენე"

გამოცემის ტირაჟი - 1000 ეგზ.         
გავრცელების არეალი ეროვნული
უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული
ადგილები, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა; 
გამოცემა - ვაჟა-ფშაველას „გოგოთურ და
აფშინა" აზერბაიჯანულ ენაზე, თარჯიმანი - 
ოქტაი ქაზუმოვი

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.5 
საქართველოს
კულტურულ
ცხოვრებაში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

ეროვნულ უმცირესობათა
კულტურის ხელშეწყობის
პროგრამის ფარგლებში
ვაჟა-ფშაველას
„გოგოთურ და აფშინა"-ს
თარგმნისა და გამოცემის
ხელშეწყობა
აზერბაიჯანულ ენაზე

ქ. თბილისი



6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.5 
საქართველოს
კულტურულ
ცხოვრებაში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

იეზიდური კულტურის
საღამო, რომელზედაც
წარმოდგენილი იქნება
იეზიდური ხალხური
რეწვის ნიმუშები და
ჩატარდება იეზიდური
ხალხური მუსიკის
კონცერტი

თბილისი მაისი მაისი 1 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

საქართველოს ქურთ–იეზიდთა
ეროვნული კონგრესი

იეზიდთა ხალხური ხელოვნების
გაცნობა, მათი კულტურული
თვითმყოფადობის წარმოჩენა

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 
გამოხმაურებათა რაოდენობა სოციალურ
მასმედიაში

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.5 
საქართველოს
კულტურულ
ცხოვრებაში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

საქართველოს
მოქალაქე ქურთი
პოეტების
შემოქმედებითი საღამო

თბილისი მაისი მაისი 1 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

საქართველოს ქურთ–იეზიდთა
ეროვნული კონგრესი

თანამედროვე ქურთული პოეზიის
გაცნობა და მრავალეროვანი
საქართველოს სულიერ კულტურაში
ქურთ–იეზიდთა წვლილის
წარმოჩენა

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 
გამოხმაურებათა რაოდენობა სოციალურ
მასმედიაში

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.5 
საქართველოს
კულტურულ
ცხოვრებაში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

საქართველოს სომეხ
მწერალთა კავშირის
წევრების მიერ
გამოცემული წიგნების
გამოფენა

თბილისი 28 
ივლის

ი

28 
ივლის

ი

1 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

საქართველოს სომეხ
ახალგაზრდათა კავშირი

საქართველოს სომეხ მწერალთა
შემოქმედების გაცნობა და
საქართველოს კულტურაში მათი
წვლილის წარმოჩენა

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.5 
საქართველოს
კულტურულ
ცხოვრებაში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

სომეხი მხატვრის ჟან
ხაჩის ნამუშევრების
გამოფენა

თბილისი ოქტო
მბერი

ოქტო
მბერი

1 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

საქართველოს სომეხ
ახალგაზრდათა კავშირი

საქართველოს სომეხთა
შემოქმედებითი პოტენციალის
წარმოჩენა; სომხური მხატვრობის
გაცნობა

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 
გამოხმაურებათა რაოდენობა სოციალურ
მასმედიაში

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.5 
საქართველოს
კულტურულ
ცხოვრებაში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

სამოქალაქო აქტივობის
პროგრამის ფარგლებში
სპექტაკლ "ბედნიერი
უფლისწულის" 
ორგანიზება  

რუსთავი 2 
ივნისი

2 
ივნისი

1 დღე მე–18 საჯარო
სკოლა

ნავთობკორპორაცია "სოკარ"; 
რუსთავის კულტურის სახლი

არაქართულენოვანი მოსწავლეების
სამოქალაქო ინტეგრაციის
ხელშეწყობა

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.5 
საქართველოს
კულტურულ
ცხოვრებაში
ეროვნული
უმცირესობების
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

სამუზეუმო დღეების
ორგანიზება რუსთავში
მოსახლეობისათვის, მ.შ. 
უმცირესობების
წარმომადგენელთათვის

რუსთავი 1 
მაისი

30 
მაისი

29 
დღე

თვითმმართველ
ი ქალაქი
რუსთავის მერია

ა.ა.ი.პ რუსთავის ისტორიული
მუზეუმი

ისტორიულ-კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვა და
შენარჩუნება,  საზოგადოებისათვის
უკეთ გაცნობა

ღონისძიებების რაოდენობა და
მრავალფეროვნება; მონაწილე მუზეუმების
რაოდენობა; დამსწრე საზოგადოების
რაოდენობა

6. კულტურა
და

6.6 ეროვნული
უმცირესობების

ეროვნულ უმცირესობათა
კულტურის ხელშეწყობის

თბილისი 1 
აპრი

კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროს

პროექტში მონაწილეობას მიიღებს
დაახლოებით 30 ადამიანი, აქედან 20-25 

ეროვნული უმცირესობების
კულტურული ტრადიციების

1 
დეკემ

8 თვე 1) კულტურისა
და ძეგლთა



და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

უმცირესობების
კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და
რელიგიის
შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის
გაღრმავება და
ქვეყნის
კულტურულ
ღირებულებება
დ მათი
წარმოჩენა

კულტურის ხელშეწყობის
პროგრამის ფარგლებში,              
აზერბაიჯანული
ხალიჩებისა და
გობელენების ხელით
ქსოვის სწავლების
ხელშეყობა და
გამოფენის მოწყობა
"მირზა ფათალი
ახუნდოვის
აზერბაიჯანული
კულტურის მუზეუმში"

აპრი
ლი

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.6 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და
რელიგიის
შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის
გაღრმავება და
ქვეყნის
კულტურულ
ღირებულებება
დ მათი
წარმოჩენა

ეროვნულ უმცირესობათა
კულტურის ხელშეწყობის
პროგრამის ფარგლებში
გაზეთის "გურჯისტანის" 
გამოცემის ხელშეწყობა

გამოიცემა
თბილისში

დაცვის სამინისტროს
ხელოვნებისა და
განათლების
დეპარტამენტი

ეროვნული უმცირესობების
კულტურის, ისტორიის, ტრადიციების
შესახებ საზოგადოების ცოდნის
გაღრმავება და პერიოდული
ინფორმირება ჩვენი ქვეყნის
პოლიტიკური, სოციალური, 
კულტურული მდგომარეობის
შესახებ; პრესის განვითარება; 
ეროვნული უმცირესობებით
კომპაქტურად დასახლებულ
რეგიონებში საზოგადოების
ინფორმირებულობა ქვეყანაში
მიმდინარე პოლიტიკურ-
ეკონომიკურ-სოციალურ-
კულტურული მოვლენების შესახებ

1 
იანვა

რი

დაახლოებით 30 ადამიანი, აქედან 20-25 
ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი, 
რომლებიც შეისწავლიან, დაამზადებენ და
გამოფენენ აზერბაიჯანული ხალხური რეწვის
ნიმუშებს.               ხალიჩების ქსოვის
ტექნოლოგიის შესწავლა განხორციელდება
არა მარტო თბილისში, არამედ მარნეულის
რაიონშიც ხალხური რეწვის ძველი თაობის
ოსტატთა მიერ.

კულტურული ტრადიციების
პოპულარიზაცია, საზოგადოების
ინფორმირებულობა, საერთო
კულტურულ სივრცესთან
ინტეგრაცია აზერბაიჯანული
ხალხური რეწვის შესახებ, 
ახალგაზრდობის დაინტერესება და
დასაქმება აზერბაიჯანული ხალხური
რეწვის ტექნოლოგიითა და
მეთოდით

წელიწადში გამოდის 52 ნომერი, 1 ნომრის
ტირაჟი 3000 ეგზ. (სამინისტროს
ხელშეწყობით გამოდის 17 ნომერი), 
რედაქციაში დასაქმებულია 13 ადამიანი. 
გაზეთები ვრცელდება ქალაქებში თბილისი
და რუსთავი, ასევე გარდაბნის, მარნეულის, 
ბოლნისის, თეთრიწყაროს, ლაგოდეხის, 
გურჯაანის და სხვა მუნიციპალიტეტებში. 
გაზეთის 70% შეიცავს დიასპორის საკითხებს, 
ინფორმაციას ეროვნულ უმცირესობათა
სოციალურ-კულტურულ ცხოვრების შესახებ.

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.6 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და
რელიგიის
შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის
გაღრმავება და
ქვეყნის
კულტურულ
ღირებულებება
დ მათი
წარმოჩენა

ეროვნულ უმცირესობათა
კულტურის ხელშეწყობის
პროგრამის ფარგლებში
გაზეთის "ვრასტანის" 
გამოცემის ხელშეწყობა

გამოიცემა
თბილისში

1 
იანვა

რი

30 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

ეროვნული უმცირესობების
კულტურის, ისტორიის, ტრადიციების
შესახებ საზოგადოების ცოდნის
გაღრმავება და პერიოდული
ინფორმირება ჩვენი ქვეყნის
პოლიტიკური, სოციალური, 
კულტურული მდგომარეობის
შესახებ; პრესის განვითარება; 
ეროვნული უმცირესობებით
კომპაქტურად დასახლებულ
რეგიონებში საზოგადოების
ინფორმირებულობა ქვეყანაში
მიმდინარე პოლიტიკურ-
ეკონომიკურ-სოციალურ-
კულტურული მოვლენების შესახებ

კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროს  
ხელოვნებისა და
განათლების
დეპარტამენტი

12 
თვე

1)კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო; 2) 
გამომცემლობა
"ვრასტანი"

კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროს  
ხელოვნებისა და
განათლების
დეპარტამენტი

საქ. პრეზიდენტის სარეზერვო
ფონდი

1)კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო; 2) 
გამომცემლობა
"გურჯისტანი"

დეკემ
ბერი

და ძეგლთა
დაცვის
სამინისტრო; 2) 
მირზა ფათალი
ახუნდოვის
აზერბაიჯანული
კულტურის
მუზეუმი

საქ. პრეზიდენტის სარეზერვო
ფონდი

წელიწადში გამოდის 52 ნომერი, 1 ნომრის
ტირაჟი 3000 ეგზ. (სამინისტროს
ხელშეწყობით გამოდის 17 ნომერი), 
რედაქციაში დასაქმებულია 18 ადამიანი. 
გაზეთები ვრცელდება  ქალაქებში თბილისი
და ბათუმი, ასევე  ნინოწმინდის, 
ახალქალაქის, ახალციხის, ბოლნისის, 
ასპინძის, მარნეულის, თეთრიწყაროს, 
ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში).                          
გაზეთის 70%  პოლიტიკური ხასიათისაა, 
ხოლო 30 % მოიცავს ინფორმაციას
ეროვნული უმცირესობების კულტურულ-
სოციალური ვითარების შესახებ.

30 
დეკემ
ბერი



6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.6 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და
რელიგიის
შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის
გაღრმავება და
ქვეყნის
კულტურულ

აზერბაიჯანული პოეზიის
ქართული თარგმანების
მხატვრული კითხვა

თბილისი აპრი
ლი

აპრი
ლი

1 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

პოეტი და მთარგმნელი ოქტაი
ქაზუმოვი

აზერბაიჯანული მხატვრული
ლიტერატურის გაცნობა
ქართულენოვანი მოსახლეობის
მიერ; ქართულ–აზერბაიჯანული
ლიტერატურული კავშირების
წარმოჩენა

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 
გამოხმაურებათა რაოდენობა სოციალურ
მასმედიაში

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.6 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და
რელიგიის
შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის
გაღრმავება და
ქვეყნის
კულტურულ

ქართული პოეზიის
აზერბაიჯანული
თარგმანების მხატვრული
კითხვა

თბილისი მაისი მაისი 1 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

პოეტი და მთარგმნელი ოქტაი
ქაზუმოვი

ქართული მხატვრული
ლიტერატურის გაცნობა
აზერბაიჯანულენოვანი
მოსახლეობის მიერ; 
ქართულ–აზერბაიჯანული
ლიტერატურული კავშირების
წარმოჩენა    

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 
გამოხმაურებათა რაოდენობა სოციალურ
მასმედიაში

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.6 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და
რელიგიის
შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის
გაღრმავება და
ქვეყნის
კულტურულ

შეხვედრა აზერბაიჯანელ
პოეტ და მთარგმნელ
ოქტაი ქაზუმოვთან: 
მთარგმნელის მიერ
საკუთარი ლექსების
მხატვრული კითხვა

თბილისი ივნისი ივნისი 1 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

აზერბაიჯანული ლიტერატურის
გაცნობა ქართულენოვანი
მოსახლეობის მიერ; 
ქართულ–აზერბაიჯანული
ლიტერატურული კავშირების
წარმოჩენა

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 
გამოხმაურებათა რაოდენობა სოციალურ
მასმედიაში

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.6 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და
რელიგიის
შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის
გაღრმავება და
ქვეყნის
კულტურულ

საიათნოვას 300 წლის
იუბილე: გაიმართება
პოეზიის საღამო პოეტის
მიერ ქართულ, სომხურ
და აზერბაიჯანულ ენებზე
დაწერილი ლექსების
მხატვრული კითხვით

თბილისი 27 
აპრი
ლი

27 
აპრი
ლი

1 დღე საქართველოს
პარლამენტის
ეროვნული
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის და
კულტურის პროგრამების
განყოფილება

საქართველოს სომეხ
ახალგაზრდათა კავშირი

საიათნოვას მრავალენოვანი
ლიტერატურული მემკვიდრეობის
წარმოჩენა; 
ქართულ–სომხურ–აზერბაიჯანული
ლიტერატურული კავშირებით
დაინტერესება

დამთვალიერებელთა/დამსწრეთა
რაოდენობა; ღონისძიებისადმი მიძღვნილი
ტელე– და რადიოგადაცემების, ცალკეული
რეპორტაჟებისა და სიუჟეტების რაოდენობა; 

6. კულტურა
და
თვითმყოფად
ობის
შენარჩუნება

6.6 ეროვნული
უმცირესობების
კულტურის, 
ისტორიის, 
ენისა და
რელიგიის
შესახებ
საზოგადოების
ცოდნის
გაღრმავება და
ქვეყნის
კულტურულ
ღირებულებება

კავკასიელი ხალხების
მასობრივი
გასახლებების, ჩეჩნებისა
და ინგუშების
დეპორტაციის 68-ე
წლისთავისადმი
მიძღვნილი საღამოს
ორგანიზება-ჩატარების
ხელშეწყობა

ქ. თბილისი 23 
თებე

რვალ
ი

23 
თებერ
ვალი

 1 
დღე

1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი            

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო

1) ”კავკასიის ფონდი”; 2) 
”საქართველოს ჰელსინკის
კავშირი”

კავკასიელი ხალხების, ტრაგედიების
ხსოვნა, არ დავიწყება, 
შემწყნარებლობის სულისკვეთების
გაღრმავება

მოწვეული სტუმრების რაოდენობა, მედიით
გადაცემული სიუჟეტების რაოდენობა



7.1. ეროვნული
კონცეფციის და
2012 წლის
სამოქმედო
გეგმის
ჩამოყალიბების
და შემდგომში
განხორციელებ
ის პროცესის
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება
, მონიტორინგი, 
კორექტირება
და ანგარიშგება

ქვემო ქართლის
რეგიონის,  რეგიონალურ
ტელევიზიებში თოქ-შოუ
”ჩვენი ეზოს” გადაცემის
ტრანსლირება - 2011 
წლის ანგარიშისა და 2012 
სამოქმედო გეგმის
განხილვა

ქვემო ქართლის
რეგიონი, 
მარნეული, 
ბოლნისი

წლის
განმავ
ლობა

ში

წლის             
განმავ
ლობა

ში

12 
თვე

1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი;            2) 
სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისია; 3) 
ქვემო ქართლის
სამხარეო
ადმინისტრაცია

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო

1) თოქ შოუ ”ჩვენი ეზო”; 2) 
რეგიონალური ტელევიზიები; 

მოსახლეობის ინფორმაციის დონის
ამაღლება; ახალ ნორმებზე, წესებზე, 
მიდგომებზე, ინოვაციებზე
ინფორმაციის მიწოდება

შეხვედრებზე დამსწრე სკოლის
მოსწავლეების და აბიტურიენტების
რაოდენობა, სკოლის დირექტორების, 
მასწავლებლების და სამეურვეო საბჭოს
წევრების რაოდენობა, მუნიციპალიტეტებში
საგანმანათლებლო რესურს- ცენტრების
თანამშრომელთა რაოდენობა, 
ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობა, 
ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციების და მედიის
წარმომადგენელთა რაოდენობა

7.1. ეროვნული
კონცეფციის და
2012 წლის
სამოქმედო
გეგმის
ჩამოყალიბების
და შემდგომში
განხორციელებ
ის პროცესის
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება
, მონიტორინგი, 
კორექტირება
და ანგარიშგება

სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონის,  რეგიონალურ
ტელევიზიებში თოქ-შოუ
”ჩვენი ეზოს” გადაცემის
ტრანსლირება - 2011 
წლის ანგარიშისა და 2012 
სამოქმედო გეგმის
განხილვა

სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონი, 
ახალქალაქი, 
ახალციხე

წლის
განმავ
ლობა

ში

წლის             
განმავ
ლობა

ში

12  
თვე

1) 
რეინტეგრაციის
საკითხებში
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი;            2) 
სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისია; 3) 
სამცხე-ჯავახეთის
სამხარეო
ადმინისტრაცია

1) სამოქალაქო
ინტეგრაციის
სამმართველო

1) თოქ შოუ ”ჩვენი ეზო”; 2) 
რეგიონალური ტელევიზიები; 

მოსახლეობის ინფორმაციის დონის
ამაღლება; ახალ ნორმებზე, წესებზე, 
მიდგომებზე, ინოვაციებზე
ინფორმაციის მიწოდება  

შეხვედრებზე დამსწრე სკოლის
მოსწავლეების და აბიტურიენტების
რაოდენობა, სკოლის დირექტორების, 
მასწავლებლების და სამეურვეო საბჭოს
წევრების რაოდენობა, მუნიციპალიტეტებში
საგანმანათლებლო რესურს- ცენტრების
თანამშრომელთა რაოდენობა, 
ადგილობრივი მოსახლეობის რაოდენობა, 
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რაოდენობა, ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციების და მედიის
წარმომადგენელთა რაოდენობა

7.1. ეროვნული
კონცეფციის და
2012 წლის
სამოქმედო
გეგმის
ჩამოყალიბების
და შემდგომში
განხორციელებ
ის პროცესის
ხელშეწყობა, 
კოორდინირება
, მონიტორინგი, 
კორექტირება
და ანგარიშგება

(1) სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისიის სხდომების
დაგეგმვა, ორგანიზება, 
გამართვა; (2) 
სახელმწიფო
უწყებათაშორისი
კომისიის წევრთათვის
ტრენინგების
საჭიროებების
გამოკვლევა, შესაბამისი
მოსამზადებელი
საორგანიზაციო და
მეთოდოლოგიური
საქმიანობა, კომისიის
წევრთა
იდენტიფიცირება, 
ტრენინგების ციკლის
დაგეგმვა-ორგანიზება-
ჩატარება; (3) 
სპეციალიზებული
გამოცემების მომზადება-
დაბეჭვდა-გავრცელება; 
(4) ეროვნული

საქართველოს
მასშტაბით

01 
იანვა

რი

31 
დეკემ
ბერი

12 
თვე

რეინტეგრაციის
საკითხებში  
საქართველოს
სახელმწიფო
მინისტრის
აპარატი

სამოქალაქო ინტეგრაციის
სამმართველო

სახელმწიფო უწყებათაშორისი
კომისიის შემადგენლობაში
შემავალი დაწესებულებები, 
უწყებები, ორგანიზაციები; ქვეყნის
რეგიონებში სახელმწიფო
რწმუნებულების - 
გუბერნატორების
ადმინისტრაციები; ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოები; ECMI; CoE; UNDP; 
USAID; EC

ეროვნული კონცეფციის, 2010 წლის
ანგარიშის და 2011 წლის სამოქმედო
გეგმის კოორდინირებულად
მომზადების და განხორციელების
პროცესის სრულყოფა; 2011 წლის
სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული აქტიობების/ 
პროგრამების/ ღონისძიებების
იმპლემენტაციის ეფექტიანობის
გაზრდა; ეროვნული კონცეფციის და
2011 წლის სამოქმედო გეგმის
განხორციელების შესახებ როგორც
ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების, 
ასევე საერთაშორისო
საზოგადოების ინფორმირებულობის
ამაღლება

2011 წლის სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული წლის
დასრულებისათვის რეალურად
განხორციელებული აქტიობების/ 
პროგრამების/ ღონისძიებების რაოდენობა; 
სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის 2011 
წელს გამართული სხდომების რაოდენობა; 
სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის
წევრთათვის 2011 წელს გამართული
სასწავლო კურსების რაოდენობა; 2010 წელს
გაწეული საქმიანობის  ანგარიშის მოცულობა
და ანგარიშგების ფორმა, ანგარიშის
გავრცელების გეგმა






































































































































































