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პროგრამის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის (ENPARD) პროექტის - 

ფარგლებში. 
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წინასიტყვაობა 

ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია შემუშავდა "სოფლის განვითარების ახალი მიდგომა 

საქართველოში “პროექტის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის პროგრამა 

ENPARD - ის ფარგლებში და ხორციელდება საერთაშორისო არაკომერციული ჩეხური 

ორგანიზაცია „ფიფლ ინ ნიდ“-ის მიერ. აღნიშნული დოკუმენტის პირველადი ვერსია 

შემუშავებულია 2016 და მოიცავდა 2016 -2020 განსახორციელებელ ღონისძიებებს, დოკუმენტი 

განახლდა 2019 წელს და წარმოადგენს 2020 - 2024 წლების სახელმძღვანელოს ყაზბეგის 

განვითარების ჯგუფისთვის, ისევე როგორც სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის. წინამდებარე 

სრატეგია მიზნად ისახავს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას 

LEADER მეთოდოლოგიის საფუძველზე.  

სტრატეგიის დოკუმენტი ასახავს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტში გამოვლენილ საჭიროებებს, არსებული გამოწვევებს და შესაძლებლობებს. 

დოკუმენტის მომზადების პროცესში შეგროვებული ინფორმაციის ანალიზზე დაყრდნობით 

წარმოდგენილია იმ ამოცანათა ერობლიობა რაც დოკუმენტის შემუშავების პროცესში მიჩნეულ 

იქნა საჭიროდ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მდგრადი სოციალურ‐ეკონომიკური 

განვითარებისათვის. სტრატეგია ასევე ითვალისწინებს  პრიორიტეტული სფეროების 

მხარდაჭერის კონკრეტულ ნაბიჯებს.   

სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავებისას, ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 

დაეყრდნო, მიმდინარე პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ სექტორულ კვლევებს, კონსულტაციის 

მიზნით გაიმართა თემატური შეხვედრები მუნიციპალიტეტში მოქმედ ხვადასხვა სექტორი 

წარმომადგენელებთან და აქტიურ მოქალაქეებთა. 

წინამდებარე სტრატეგია, თანხვედრაშია და ითვალისწინებს, როგორც ეროვნული 

ადგილობრივ დარგობრივ თუ სტრატეგიულ ამოცანებს და მიზნად ისახავს მათი 

განხორციელების მხარდაჭერას კოორდინაციის მეშვეობით.  

ამოცანების განხორციელების შეფასება იწარმოებს ყოველწლიურად და საჭიროების 

შემთხვევაში  მოხდება სტრატეგიის დოკუმენტში ცვლილებების ასახვა. 

 

 

 

 

აბრევიატურებიივიეტუბერიბა: 

LEADER - „კავშირი სოფლის ეკონომიკასა და განვითარების ქმედებებს შორის“; 

LAG - ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი; 

ENPARD - ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის      

                 განვითარებისათვის; 

STM - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ტექნოლოგიები და მათემატიკა. 
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მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტები სტრატეგიული 

ხედვა, მიზნები და ამოცანები  

 

       წინამდებარე სტრატეგია 2020-2024 წლების სახელმძღვანელო 
დოკუმენტია ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის და მუნიციპალიტეტის განვითარებით 

დაინტერესებული მხარეებისთვის. სტრატეგიამ ხელი უნდა შეუწყოს ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტის მდგრად განვითარებას. სტატეგია ასახავს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ 

გამოვლენილ პრობლემებზე დაყრდნობით შემუშავებული სტრატეგიული ხედვის, მიზნების და 

შესაბამისი ამოცანების ერთობლიობას, რაც ხელს უწყობს ინვესტირებას პრიორიტეტულ 

სფეროებში. 

 

სტრატეგიული ხედვა, მიზნები და ამოცანები 

ყაზბეგის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის ზრდის ხელშეწყობა, მრავალფეროვანი 

ეკონომიკური შესაძლებლობების, კულტურულ-სოციალური ინფრასტრუქტურის 

გაძლიერების და რესურსების მდგრადი გამოყენების მეშვეობით. 

მიზანი 1 -  

ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტ

ის  ეკონომიკის 

განვითარების 

სტიმულირება/გა

ძლიერება; 
 

მიზანი 2 - 

ცხოვრების 

ხარისხის 

გაუმჯობესება და 

მიგრაციის 

შემცირებაყაზბეგ

ის 

მუნიციპალიტეტ

ში; 

მიზანი 3 -  

ინოვაციური და 

გარემოს 

დაცვითი 

პრაქტიკის 

ხელშეწყობაყაზბ

ეგის 

მუნიციპალიტეტ

ში; 
 

მიზანი 4 - 

LEADER 

მიდგომის და 

ყაზბეგის 

განვითარების 

ჯგუფის 

მდგრადობის 

შენარჩუნება და 

ეფექტიანობის 

გაზრდა. 
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1.LEADER - ის ძირითადი პრინციპი: 

აკრონომი ‘LEADER’ ნაწარმოებია ფრანგულიდან - "Liaison Entre Actions de Développ ement de 

l'Économique Rurale" და ნიშნავს „კავშირი სოფლის ეკონომიკასა და განვითარების ქმედებებს 

შორის“. იდეა მდგომარეობს იმ ადამიანური და მატერიალური რესურსების გამოყენებაში, 

რომელთაც შეუძლია ხელი შეუწყონ სოფლად განვითარების პროცესს თანამშრომლობის გზით 

საჯარო, სამოქალაქო და კერძო სექტორებს შორის, მუნიციპალურ დონეზე. 

‘’LEADER“-ის მეთოდოლოგია ეფუძნება ადგილობრივი თემის ჩართულობის  გაძლიერებას,  

განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში, განხორციელებასა და რესურსების განაწილების 

საშუალებით. “LEADER”-ის მეთოდოლოგიის განხორციელების ძირითადი საშუალებაა 

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) (ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი).  

გამოცდილებამ აჩვენა, რომ “LEADER”-ს შეუძლია ნამდვილად შეცვალოს სოფლის 

მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება. მას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს 

პრობლემების გადაჭრის ინოვაციურ მიდგომაში და გახდეს ე.წ ლაბორატორია სოფლის 

მოსახლეობის საჭიროებების მოგვარების ახალი გზების ძიებაში. ამ მიდგომამ მნიშვნელოვანი 

შედეგი გამოიღო ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სოფლების განვითარებაში და შეუძლია 

დაეხმაროს ევროკავშირის ახალ თუ მომავალი წევრი ქვეყნების სოფლებს დღევანდელ 

რეალობასთან ადაპტაციაში1.   

წინამდებარე ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია წარმოადგენს შემდგომი 4 წლის  

პროგრამას, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების პროცესის მხარდასაჭერად. 

 

‘’LEADER“-ის  7 მახასიათებელი: 

                               

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/library/methodology/leader_approach_en.pdf 

 

                                       

LEADER 

ლიდერი 

სტრატეგიის დოკუმენტის 

შემუშავება „ქვევიდან-

ზევით“  პრინციპით 
ადგილობრივ 

საჭიროებებზე 

ორიენტირებული 

განვითარების სტრატეგიები 

ადგილობრივ  საჯარო 

და კერძო სექტორებს 

შორის თანამშრომლობა 

ადგილობრივი 

განვითარების ჯგუფი 

ინოვაცია / 

სიახლეები 

ურთიერთკავშირი 

 თანამშრომლობა 

ინტეგრირებული და 

მრავალ სექტორული 

აქტივობები 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/library/methodology/leader_approach_en.pdf
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✔კონკრეტულ არეალზე დაყრდნობა: მცირე, ერთგვაროვან, სოციალურად შეკავშირებულ 

ტერიტორიაზე; 

✔ქვევიდან ზევით: ადგილობრივი აქტორები ქმნიან სტრატეგიას და გეგმავენ ქმედებებს; 

✔სახელმწიფო-კერძო სექტორის პარტნიორობა: ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები 

წარმოადგენენ დაბალანსებულ ჯგუფებს, სადაც ჩართულია როგორც სხელმწიფო, ისე კერძო 

სექტორის აქტორები, რომელთაც ძალუძთ ყველა საჭირო ხელმისაწვდომი უნარებისა და 

რესურსების მობილიზება;   

✔ინოვაცია: ადგილობრივ განვითარების ჯგუფებს აქვთ მოქნილობა დანერგონ ახალი იდეები 

და მეთოდები; 

✔ინტეგრირება: ეკონომიკას, სოციალურ, კულტურულ და გარემოსდაცვით ქმედებებს შორის, 

რაც განსხვავდება სექტორული მიდგომისგან;  

✔კავშირების შექმნა: რაც საშუალებას იძლევა ადამიანებმა, ორგანიზაციებმა და 

ინსტიტუციებმა მიიღონ ცოდნა, როგორც ადგილობრივ, ისე რეგიონულ, სახელმწიფო და 

ევროპულ დონეზე;   

✔კოოპერირება: LEADER ჯგუფებს შორის, მაგალითისთვის, გამოცდილების გაზიარების 

კუთხით, შემავსებელი საქმიანობების განხორციელებისა ან კრიტიკული მასის მიღწევის კუთხით;  

✔დეცენტრალიზებული მიდგომა: ჰორიზონალური მენეჯმენტი სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარეთა ჩართულობით. 

 

მიდგომა „ქვევიდან -ზევით“ ნიშნავს, რომ ადგილობრივი აქტორები მონაწილეობენ სტრატეგიის 

შემუშავებისა და ადგილობრივი პრიორიტეტების დასახვის პროცესში. როგორც გამოცდილება 

გვიჩვენებს, „ქვემოდან-ზევით“ მიდგომა არ უნდა განიხილებოდეს როგორც ალტერნატივა ან 

საწინააღმდეგო „ზევიდან - ქვემოთ“ მიდგომისა, ეროვნული და/ან რეგიონალური მთავრობის 

მხრიდან, არამედ უნდა მოხდეს მათი ურთიერთშერწყმა და ინტეგრირება საერთო მიზნების 

უკეთესად მისაღწევად. 

 

ინოვაცია - LEADER მეთოდოლოგია მკვეთრ აქცენტს აკეთებს კონკრეტულ ტერიტორიაზე 

არსებული პრობლემების ინოვაციური გადაჭრის შესაძლებლობაზე, იმ სინერგიის ჩამოყალიბების 

გზით, რომელიც კავშირების დამყარებასა და სექტორებს შორის თემატური ბმების ჩამოყალიბებას 

ემყარება.  

ინოვაცია სოფლის განვითარების კონტექსტში შეიძლება იყოს როგორც ტექნოლოგიური, ისე 

არატექნოლოგიური, ორგანიზაციული ან სოციალური ხასიათის. ადგილობრივი განვითარების 

სტრატეგიის ინოვაციური ბუნება უნდა აისახებოდეს შემოთავაზებულ ქმედებებში, რომელიც 

ხელს შეუწყობს ადგილობრივ განვითარებას, ან ადგილობრივი პრობლემების გადაჭრას 

ახლებური გზებით. აღნიშნული ქმედებები და გზები გულისხმობს ახალ სერვისებს, 

პროდუქტებსა და საქმიანობებს. 
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ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი 

 
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ჩამოყალიბება არის LEADER მეთოდოლოგიის 

მნიშვნელოვანი მახასიათებელი. ჯგუფის მიზანია ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის 

შემუშავება და განხორციელება და მისი ფინანსური წყაროების გადანაწილება და მართვა.  

 

ამასთანავე, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ამოცანაა, რომ იგი მხოლოდ დაფინანსების 

წყაროდ კი არ მოიაზრებოდეს, არამედ იმოქმედოს, როგორც დამატებითმა  ფენამ, როგორც 

რეალურმა განვითარების ორგანიზაციამ, რომელიც თანამშრომლობითი პროექტების 

ინიციატივით გამოვა და ხელს შეუწყობს ტრენინგების ჩატარებას და კავშირურთიერთობების 

დამყარება, შესატყვისი ფინანსური და ორგანიზაციული მხარდაჭერის უზრუნველყოფით.  

 

მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება მიექცეს  ადგილობრივი განვითარების ჯგუ 

ფის ძირითადი გუნდის და თანამშრომლების ტრენინგების უწყვეტობას.   

 

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი   უწყობს ხელს მდგრად განვითარებას, რადგანაც: 

     

აერთიანებს ხელმისაწვდომ ადამიანურ და ფინანსურ რესურსებს; საჯარო,   კერძო, 

სამოქალაქო სექტორს და მოხალისეებს; 

აკავშირებს ადგილობრივ მოქმედ პირებს ურთიერთთანამშრომლობისა და 

სინერგიული მოქმედებისათვის, უმწვავესი საჭიროებების გამოვლენის, გადალახვის და  

ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესების მიზნით; 

აძლიერებს დიალოგს და თანამშრომლობას სხვადასხვა, ხშირად ერთად მუშაობის 

მცირე გამოცდილების მქონე  სასოფლო აქტორებს შორის,  პოტენციური კონფლიქტების 

შემცირებით და მოლაპარაკებითი გადაწყვეტილებების ხელშეწყობით, კონსულტაციების და 

დისკუსიების გზით; 

 პარტნიორებს შორის ურთიერთობის დამყარების გზით, ხელს უწყობს სოფლის 

მეურნეობის სექტორში ადაპტაციის და ცვლილებების პროცესს (მაგ. პროდუქციის ხარისხი, 

კვებითი ჯაჭვი),  გარემოს დაცვის, სოფლის ეკონომიკის და ცხოვრების ხარისხს შორის 

ურთიერთკავშირის საკითხების წამოწევას. 

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფმა უნდა დააკავშიროს საჯარო და კერძო სექტორები, იყოს 

სხვადასხვა სოციო-ეკონომიკური სექტორებისგან შემდგარი, ადგილობრივი ინტერესის 

დაბალანსებული წარმომადგენელი.  

გადაწყვეტილების მიღების დონეზე, კერძო სექტორის წარმომადგენლები მინიმუმ 50%-ს უნდა 

შეადგენდნენ.  

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი წყვეტს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის 

მიმართულებას და შინაარსს, იღებს გადაწყვეტილებას დაფინანსების წყაროების მოზიდვაზე და 

ადგილობრივად დასაფინანსებელ პროექტებზე. 

 

აქტორები, რომლებიც ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში  ყველაზე აქტიურებად ერთვებიან: 

 

 

● პროფესიონალი ორგანიზაციები და გაერთიანებები (ფერმერები, არაფერმერი პროფესიონალები 

და მიკრო მეწარმეები); 

● სავაჭრო ასოციაციები; 

● მოქალაქეები, მკვიდნი და მათი ადგილობრივი მთავრობა; 

● ადგილობრივი პოლიტიკის წარმომადგენლები; 
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● გარემოს დაცვის ასოციაციები; 

● კულტურული და სათემო სერვისების მიმწოდებლები, მედიის ჩათვლით; 

● ქალთა ასოციაციები; 

● ახალგაზრდები; 

 

 

ადგილობრივმა განვითარების ჯგუფმა უნდა: 

 

 

● დააკავშიროს შესაბამისი ინტერესის ჯგუფები (სამიზნე ჯგუფები) საერთო პროექტებში; 

● ჰქონდეს გადაწყვეტილების მიღების ავტონომია და რესურსების ათვისების ახალი ხედვის 

უნარი;  

● იყოს ღია ინოვაციური იდეებისათვის; 

● შეეძლოს დააკავშიროს და ურთიერთთანამშრომლობაში ჩართოს სხვადასხვა ეკონომიკური       

   სექტორები. 

 

ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი 

 
ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი ჩამოყალიბდა მოსახლეობასთან და სხვადასხვა ინტერეს-

ჯგუფებთან ინტენსიური შეხვედრების შედეგად. შეხვედრებზე განხილული ძირითადი 

საკითხები იყო: LEADER მიდგომა, მისი დანერგვის ევროპული პრაქტიკა, ადგილობრივი 

განვითარების ჯგუფების არსი და როლი სოფლის განვითარების პროცესში.  

ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი არის წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირი და გაწევრიანება შეუძლია ყველა დაინტერესებულ 

ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს, ორგანიზაციის წესდების პროცედურების შესაბამისად და 

LEADER მიდგომის პრინციპების გათვალისწინებით.  

ორგანიზაციის უმაღლეს მმართველობით ორგანოს წარმოადგენს წევრთა საერთო კრება. 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ორგანოა მმართველობითი საბჭო, რომელიც აირჩევა საერთო 

კრების მიერ მისი შემადგენლობიდან, ხოლო ორგანიზაციის წარმოადგენლობითი 

უფლებამოსილება მინიჭებული აქვს აღმასრულებელ დირექტორსა და მის ორ მოადგილეს. 

 

ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის მიზნები: 

 

 

სოფლად განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკისა და მექანიზმების მხარდაჭერა ყაზბეგის 

რაიონში; 

 

ყაზბეგის რაიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა ადგილობრივი კერძო 

და საჯარო სექტორის თანამშრომლობის საფუძველზე; 

 

 ახალგაზრდების განათლების, დასაქმების და განვითარების ხელშეწყობა; 

 

 სოციალური მეწარმეობისა და ინოვაციების დანერგვის ხელშეწყობა ყაზბეგის რაიონში; 

 

საქველმოქმედო და ფილანტროპული საქმიანობა. 
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ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის სტრუქტურა 

 

ორგანიზაციის მართვის, საქმიანობის და სხვა სამართლებრივი რეგულირების   პროცედურების 

გასაცნობად, გთხოვთ იხილოთ ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის  წესდება (დანართი #1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ყაზბეგის განვითრების ჯგუფის როლი სტრატეგიის განხორციელებაში 

 

● განსაზღვრავს სოფლის განვითარების პრიორიტეტებს ადგილობრივი გამოწვევების და 

შესაძლებლობების  ანალიზის საფუძველზე;  

 

● ადგილობრივი  მოსახლეობასთან კონსულტაციის, ეროვნული და რეგიონული სტრატეგიული 

დოკუმენტების ანალიზის და სხვა ჩართული მხარეების მოსაზრებების გათვალისწინებით  

შეიმუშავებს და ამტკიცებს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტს;  

 

● ხელს უწყობს სტრატეგიით განსაზღვრული პრიორიტეტების განხორციელებას,  როგორც 

ადვოკატირების და ცნობიერების ამაღლების კამპანიებით, ასევე სამართლიანი და გამჭვირვალე 

პროექტების შეფასების სისტემის შემუშავებისა და დანერგვის მეშვეობით; (გთხოვთ იხილოთ 

ყაზბეგი განვითარების ჯგუფის მიერ შემუშავებული საგრანტო კონკურსის მართვის 

სახელმძღვანელო (დანართი #2)); 

 

● თანამშრომლობს სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო სტრუქტურებთან, ამყარებს 

პარტნიორობას და მოიძიებს საჭირო რესურსებს სტრატეგიით განსაზღვრული პრიორიტეტების 

განხორციელებისათვის; 
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● საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, დადგენილი პროცედურების მიხედვით, აფასებს და ირჩევს 

საპროექტო განაცხადებს, განსაზღვრავს დაფინანსების ოდენობას და მხარდასაჭერად წარუდგენს 

ანგარიშვალდებულ ორგანიზაციას; 

 

● ახორციელებს სტრატეგიის დოკუმენტის და მხარდაჭერილი ინიციატივების/პროექტების 

განხორციელების მონიტორინგს და აფასებს ეფექტურობას. 

 

 

 

 

 

 

2. სამოქმედო არეალი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის აღწერა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგია მოიცავს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებს. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს აღმოსავლეთ 

საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში, თბილისიდან ჩრდილოეთით, კავკასიონის მთავარი ქედის 

ჩრდილოეთ ფერდობზე, ძირითადად მდ. თერგის ხეობაში. მუნიციპალიტეტს სამხრეთ-

აღმოსავლეთით ესაზღვრება დუშეთის, სამხრეთით-ახალგორის, დასავლეთით-ჯავის 

მუნიციპალიტეტები, ჩრდილოეთით კი რუსეთის ფედერაცია. მუნიციპალიტეტის საერთო 

ფართობია 1081,7 კმ². მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მაღალმთიანია. სიმაღლე მერყეობს ზღვის 

დონიდან 1500-დან 5000 მ-ის ფარგლებში.  
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მუნიციპალიტეტზე მთლიანად ვრცელდება მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ 

საქართველოს კანონი და ამ კანონით გათვალისწინებული შეღავათები. მეწყრული მოვლენები 

მუნიციპალიტეტში ნაკლებადაა გავრცელებული.  

2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, საქსტატის მონაცემების საფუძველზე,   ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 3,7 ათას ადამიანს. სიმჭიდროვე შეადგენს 4,5 კაცი/კმ²-

ს, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე (67 კაცი/მ²) გაცილებით დაბალია.  

ყაზბეგის2 მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 6 ადმინისტრაციულ ერთეულად : სტეფანწმინდა, 

გორისციხე, სიონი, სნო, კობი და გუდაური. მუნიციპალიტეტში არის ერთი დაბა და 45 სოფელი, 

თუმცა მხოლოდ 25 მათგანს ჰყავს მუდმივი მოსახლეობა.  

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია დაბა სტეფანწმინდა. რომელიც 

დედაქალაქიდან  150 კილომეტრითაა დაშორებულია, დაახლოებით 2.5-3 საათის გზით. იგი ასევე 

მდებარეობს 12 კილომეტრის, ანუ 10 წუთის გზაზე რუსეთის საზღვრიდან და 45 კილომეტრის, 

ანუ დაახლოებით 1 საათის გზაზე (საზღვრის გადაკვეთისთვის საჭირო დროის გამოკლებით) 

ვლადიკავკაზიდან, რომელიც ჩრდილო ოსეთის რეგიონალურ დედაქალაქს წარმოადგენს. 

 

 

 

3. მუნიციპალიტეტის საჭიროებათა ანალიზი  

 
აღნიშნული თავში განხილულია სოფლის  მეურნეობის, ტურიზმის, ჯანდაცვის, 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის, სოციალური საკითხების, განათლების, კულტურის და 

სპორტის სფეროებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა და არსებული 

გამოწვევები. 

 

სოფლის  მეურნეობა 

 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მოწოდებული მონაცემების მიხედვით 

მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები შეადგენს 43851,1 ჰექტარს. აქედან 

სახნავია - 292,100 ჰა, სათიბი - 1285 ჰა, საძოვარი - 42274 ჰა.  

 

2016 წლისთვის, ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის 

განვითარებისთვის (ENPARD)-ის პროექტის - „ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი“ - 

ფარგლებში ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“-ს   მიერ ჩატარებული სოფლის 

მეურნეობის კვლევის მონაცემებით,  მოსახლეობის დიდი ნაწილი აღნიშნავდა, რომ დასაქმებული 

იყო ტრადიციულ საოჯახო მეურნეობაში, მათი შემოსავლები სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობიდან შეადგენდა ოჯახის ისედაც მცირე ბიუჯეტის 1/3-ზე ნაკლებს, ამაჟამად  

მოსახლეობა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას ძირითადად შიდა მოხმარებისათვის აწარმოებს.  

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის ტრადიციულ დარგებს წარმოადგენს 

მეცხვარეობა, მესაქონლეობა და მეკარტოფილეობა. მუნიციპალიტეტი თავისი რელიეფიდან 

გამომდინარე  მცირემიწიანობით გამოირჩევა, საძოვრების უკმარისობის მიუხედავად,  

მესაქონლეობა-მეცხვარეობის ფერმების  მართვა ძირითადად ისევ ტრადიციული, 

მომთაბარეობის წესით ხორციელდება, მუნიციპალიტეტში არაა დანერგილი მცირე 

                                                           
2 https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=201&bid=munreg-2018-07-18/6dbbd560f87f049a9bd0f66c8ed85584-901d9eaf-
a022-41e3-85cc-c9710ef46e35 
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მწიანობისათვის შესაბამისი ფერმების მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, არ 

ხდება პირუტყვის ჯიშების განახლება და ცხოველთა პროდუქტიულობა დაბალია. 

 

მეკარტოფილეობა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელ, ტრადიციული დარგს 

წარმოადგენს. მიუხედავად ამისა, მოძველებული სათესლე მასალითა და ტრადიციული 

ტექნოლოგიით მოყვანილი ბოსტნეული,  მოსავლიანობით არ გამოირჩევა და ზამთრის პერიოდში 

ადგილობრივი ბაზრის უზრუნველყოფასაც ვერ ახერხებს. ოჯახების უმრავლესობა მიღებულ 

მცირე მოსავალს ვერ ინახავს შესაბამისი სასაწყობე მეურნეობების არარსებობის გამო და 

იძულებულია მიღებული მოსავლის რიალიზაცია, მოსავლის მიღებისთანავე მოახდინოს. რა თქმა 

უნდა, იმ პერიოდისათვის როცა მოთხოვნა კარტოფილზე იზრდება, ბაზარი გაჯერებულია სხვა 

რეგიონიდან შემოტანილი ან  იმპორტირებული პროდუქციით.  

 

ბოლო ხანებში შეინიშნება მებაღჩეობის განვითარების ტენდენციები, თუმცა არახელსაყრელი 

კლიმატური პირობებისა და არასტაბილური გასაღების ბაზრის გამო დარგი ვერ ვითარდება.  

 

მეფუტკრეობას მცირე წილი უკავია რეგიონის სასოფლო სამეურნეო სექტორში,  მაგრამ 

ყველაზე მაღალი ფინანსური ეფექტურობით გამოირჩევა, აღნიშნული დარგის განვითარება მცირე 

ტემპით მიმდინარეობს, მოთხოვნა კი მზარდია. 

 

 ტურიზმის სექტორის განვითარებამ გაზარდა მოთხოვნა მეფრინველეობის პროდუქტებზე, 

კერძოდ კვერცხზე, თუმცა  მოთხოვნის მიუხედავად აღნიშნული მიმართულებითაც ადგილზე 

დარგის განვითარების ნაცვლად იზდება სხვა მუნიციპალიტეტიდან შემოტანილი ან და 

იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა.  

 

 არსებობს სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშემწყობი რამოდენიმე პროგრამა, მაგრამ 

მათი უმრავლესობა ორიენტირებულია არსებული მეურნეობების განვითარებაზე, მსგავსი 

მიდგომა ახალგაზრდების ჩართულობას ან/და მოთხოვნადი დარგების წამოწყებას ზღუდავს.  

 

2019 წლის ბოლოსათვის განხორციელებული მოკვლევის თანახმად სოფლის მეურნეობით 

მიღებული შემოსავლის მაჩვენებელმა წინა წლებთან შედარებით კიდევ უფრო დაიკლო. 

დარგისადმი დაბალ ინტერესს მოსახლეობა ადგილზე შესაბამისი სერვისების არარსებობით და 

არარენტაბელურობით ხსნის,  მაგალითად, მათი განმარტებით მუნიციპალიტეტი მცირე მიწიანია 

და მსგავს პირობებში მეურნეობების განვითარების შესახებ მოსახლეობა ინფორმაციას არ ფლობს, 

საძოვრების უმეტესობა  ხელმისაწვდომი არაა მათთვის, პირუტყვის გამოკვებისათვის 

მომთაბერეობის მეთოდის ალტერნატივების შესახებ მცირე რაოდენობაა ინფორმირებული, 

მუნიციპლიტეტში არაა ხელმისაწვდომი კვალიფიციური ვეტერინარის მომსახურება.  არ არის 

საჭირო ოდენობის ტექნიკა რითაც მოხდება სეზონური საქმიანობების განხორციელება, 

მოთხოვნაა მცირე და საშუალო ზომის აგრეგატებზე, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია 

ყაზბეგისათვის დამახასიათებელ რელიეფზე. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების 

თანამედროვე მეთოდების, განახლებული ჯიშების, სათესლე მასალის თუ შეძენის 

შესაძლებლობების  შესახებ მოსახლეობას ინფორმაცია არ აქვს. მუნიციპალიტეტში არ არის 

გავრცელებული ბიო მეურნეობები, სუსტია კომუნიკაცია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის  

მომყვანსა და მოხმარებით დაინტერესებულ მხარეებს შორის.  მუნიციპალიტეტში არ არსებობს 

პრიველადი პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოები. 
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ტურიზმი 

 

 
ყაზბეგი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია. გარდა 

გუდაურის სათხილამურო კურორტისა, ყაზბეგი ტურისტებს სთავაზობს მყინვარწვერის - 

საქართველოს  და კავკასიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილ სიმბოლოს და ქვეყნის ყველაზე უფრო 

ადვილად მისადგომ 5 ათას-მეტრიან მწვერვალს, გერგეტის წმ. სამების ტაძარს, რომლის 

სანახავად მოდის უამრავი ტურისტი, მუნიციპალიტეტში არსებობს მრავალფეროვანი 

ტურისტული ინტერესების რეალიზების შესაძლებლობა. აქ შეიძლება მოიაროთ 

ასობითულამაზესი საფეხმავლო ბილიკი, ყაზბეგის ეროვნული პარკის  თუ მის მიმდებარე 

ტერიტორიებზე. 

ამჟამად ტურიზმი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ეკონომიკის სტიმულირების 

ძირითად საშუალებას წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობიდან 

გამომდინარე ტურისტთა შემოდინების მიზეზი სხვადასხვაა, ადგილზე დარჩენა, საქართველოს 

სხვა რეგიონში გადაადგილება ან ვლადიკავკაზის მხრიდან რუსეთში შესვლა. სხვადასხვა დროს 

განხორციელებულმა კვლევებმა, მოკვლევებმა, მოსახლეობის და ტურისტების გამოკითხვამ 

აჩვენა, რომ მიუხედავად ტურისტების მხრიდან მაღალი შეფასებებისა, სტეფანწმინდის ცენტრის 

გარდა, ადგილობრივი კულტურის, ფლორის, ფაუნის საინფორმაციო და მიმართულების 

მაჩვენებელი ნიშნები, განსაკუთრებით უცხოენოვანი, რომლებიც ტურისტებს მუნიციპალიტეტში 

ორიენტირებაში დაეხმარება, ძალიან მცირეა. მუნიციპალიტეტში დამისამართებულია მხოლოდ 

სტეფანწმინდა და გერგეტი, თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია სინქრონში არაა მოყვანილი 

ნავიგაციის თანამედროვე სისტემებთან (GPS კოორდინატებით), ასევე დამისამართებას საჭიროებს 

მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლები. გასულ წელს, დაცული ტერიტორიების სააგენტომ მოახდინა 

არსებულ მარშრუტებს შორის პოპულარული ბილიკების მარკირება (რიგ შემთხვევაში სააგენტოს 

დაფარვის არეალი და კერძო საკუთება ურთიერთგამჭოლია, რაც აფერხებს მათ შორის 

საზღვრების გამიჯვნას და უარყოფითად აისახება მარკირების პროცესზე), თუმცა 

განხორციელებული საქმიანობა საკმარისი არაა. არსებობს ნაკლებად ცნობილი, თუმცა 

ტურისტული თვალსაზრისით საინტერესო ძეგლები და ბილიკები, რომელეთა შესახებ ხშირ 

შემთხვევაში ტურისტული სერვისების მიმწოდებლებიც არ ფლობენ ინფორმაციას.  

მიმდინარე წელს ჩატარებული კვლევის (კველევა განხორციელდა PIN-ის და ადგილობრივი 

განვითარების ჯგუფის მიერ, GeoWel Research-ის მხარდაჭერით) თანახმად არასაკმარისად ხდება 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის და არსებული ღირშესანიშნაობების პოპულარიზაცია როგორც 

ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ; ტურისტების უმრავლესობა მუნიციპალიტეტში უფრო 

ხანგრძლივად დაყოვნების მიზნით საჭიროდ მიიჩნევს გარკვეული ინფრასტრუქტურის და 

არსებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას. მათი განმარტებით ზამთრის სეზონზე 

მუნიციპალიტეტში შეინიშნება სწრაფი კვების ობიექტებისა და თავშესაქცევი სივრცეების 

სიმცირე,  არ არის ბავშვთა გასართობი სერვისები და ინფრასტრუქტურა, რაც ოჯახებს მისცემს 

საშუალებას შვილებთან ერთად დაისვენონ. მიიჩნევა, რომ გუდაურის გარდა, ზამთრის სეზონზე  

სხვაგანაცაა შესაძლებელი სასრიალო ტრასების მოწყობა, ასევე, არის მოთხოვნა საციგურაო 

მოედანზე, თუმცა ინფრასტრუქტურა არაა სათანადოდ მოწყობილი. დიდი მოთხოვნაა  

საზოგადოებრივ საპირფარეშოებზე, საშხაპეებზე, სამრეცხაოებსა და ქიმწმენდაზე. ფიქსირდება 

მოთხოვნა ბარგის შემნახავ სივრცეზე, საპიკნიკე და საკემპინგე სივრცეებზე (გამართული 

ინფრასტრუქტურით, კანალიზაციისა წყლის მარაგის შევსების საშუალებებით).    

ჩატარებულმა მვლევამ აჩვენა, რომ მუნიციპალიტეტში გაჩნდა ელექტრო 

ავტომობილებისათვის დასამუხტი სადგურების მოწყობის საჭიროება; სოფლებში 

ორგანიზებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და გაჩერებების არარსებობა ასევე დიდ 

გამოწვევას ქმნის როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. გაჩნდა 
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მოთხოვნა ველო გაქირავების სერვისზე, მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა კი  მოთხოვნას 

ვერ პასუხობს. არის შემთხვევები როცა ტურისტებს არაკვალიფიციური (არ აქვთ შესაბამისი 

ენობრივი უნარები, ამახინჯებენ ისტორიულ ფაქტებს, არ იციან მარშრუტები) გიდები 

ემსახურებიან, რაც ნეგატიურ გავლენას ახდენს  მუნიციპალიტეტის და ქვეყნის იმიჯზე.  

შეინიშნება ხშირად მონახულებადი ძეგლების მიმდებარედ ქაოტური ნაგავსაყრელების არსებობა. 

 

ყაზბეგის ტურისტული შესაძლებლობების კვლევის მიზნით ENPARD-ის პროექტის - 

„ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი“ - ფარგლებში სხვადასხვა დროს ჩატარებული  კვლევებისა  და 

მოკვლევათა ანალიზი ცხადყოფს, რომ ტურიზმი მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარებაში 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, საბაზისო მოთხოვნები (განთავსების და კვების საშუალებები) 

არსებობს, თუმცა სერვისების გამრავალფეროვნება და არსებული სერვისებისა თუ 

ინფრასტრუქტურის ხარისხის გაუმჯობესების მოთხოვნა, ტურისტების რაოდენობის ზრდასთან 

ერთად  იმატებს.  

 

 

ჯანდაცვა 
 

 

ყაზბეგის მოსახლეობა არასათანადოდ განვითარებულ სამედიცინო მომსახურებას მიგრაციის  

ერთ-ერთ გამომწვევ მიზეზად მიიჩნევს, მოსახლეობის აზრით,სააფთიაქო  მომსახურების მიღება 

მხოლოდ დაბა სტეფანწმინდაშია  შესაძლებელი, აღნიშნულ ობიექტებშიც კი ყველა მედიკამენტი 

ხელმისაწვდომი არაა. სტეფანწმინდაში მდებარეობს მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი,  

რომლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და ადამიანური რესურსი არ იძლევა ყველა საჭირო 

სამედიცინო მანიპულაციის ჩატარების საშუალებას, ან პაციენტის შესაბამის სამედიცინო 

დაწესებულებაში დროული და უსაფრთხო ტრანსპორტირებას, განსაკუთრებით, ზამთრის 

სეზონზე. 

 

 სუსტადაა განვითარებული პირველადი ჯანდაცვის რგოლი, ხშირ შემთხვევაში, სამედიცინო 

პუნქტები ხელმისაწვდომი არაა მოსახლეობისათვის. კვალიფიკაციის გამო, მოსახლეობა 

უნდობლობას უცხადებს აღნიშნულ პუნქტებში დასაქმებულ მედპერსონალს.  

   

დადებით შეფასება და გამოხმაურება აქვს მუნიციპალიტეტში არსებულ ერთადერთ 

სტომატოლოგიურ კაბინეტს, თუმცა აღნიშნულ კლინიკაშიც არ არის მომსახურების სრული 

პაკეტი და საჭიროა გარკვეული გამოკვლევების ჩასატარებლად მუნიციპალიტეტიდან გასვლა.  

 

 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა და სოციალური საკითხები 

 
 

სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის  

მოსახლეობიდან, 988 ადამიანი საპენსიო პაკეტის მიმღებია,  სოციალური პაკეტის მიმღებთა 

რაოდენობა - 124, ხოლო საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობა - 656-ს შეადგენს. 

ეს ნიშნავს, რომ ყაზბეგის კომლების 30% მიზნობრივი სოციალური დახმარებას იღებს, რაც თავის 

მხრივ, მნიშვნელოვნად აღემატება ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს. თავისთავად ცხადია, რომ 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღებთა მაღალი რაოდენობა  სიღარიბის მაღალ 

მაჩვენებელზე მიუთითებს, თუმცა ასევე ხაზს უსვამს დახმარების მნიშვნელოვნებაზე 

მაღალმთიან რეგიონებში.  
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ასევე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემების თანახმად, შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა რაოდენობა მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 90-ს შეადგენს 

(შესაძლებლობების შეზღუდვის სხვადასხვა ხარისხით). ინფრასტრუქტურა და სხვადასხვა 

სერვისები ყაზბეგში, ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში,  საჭიროებს ადაპტაციას შშმ 

პირებისათვის. 

 

2016 წელს ამოქმედებულმა კანონმა მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ, რომელიც გარკვეულ 

სოციალურ და ეკონომიკურ შეღავათებს ითვალისწინებს, მოსახლეობის დიდი რაოდენობის 

გადინება შეაფერხა, არის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის დაბრუნების მაგალითებიც, მაგრამ 

ამის მიუხედავად მოსახლეობის რაოდენობა არ იმატებს.  

 

ბოლო რამოდენიმე წელიწადია მუნიციპალიტეტში შეინიშნება კერძო სექტორში 

დასაქმებულთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდა, რისი განმაპირობებელი ძირითადი ფაქტორია 

ტურიზმის სექტორის განვითარება, რაც თავის მხრივ იწვევს სხვადასხვა სექტორების 

განვითარებას, როგორიცაა მაგ. ვაჭრობა და მომსახურება. თუმცა, მიუხედავად ამისა, არ უნდა 

დაგვავიწყდეს საჯარო სექტორი, სადაც დასაქმებულია მოსახლეობის საკმაოდ დიდი სოლიდური 

ნაწილი. აღსანიშნავია, რომ  წლების მიხედვით, ოფიციალური  სტატისტიკის არარსებობის გამო 

შეუძლებელია ზრდის ზუსტი მაჩვენებლის  განსაზღვრა.  

გასული ოთხი წლის განმავლობაში, აქტიურად მიმდინარეობდა და თითქმის დასრულებულია 

კერძო საკუთრების რეგისტრაცია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით,  რაც წინა პერიოდში 

ჩატარებული კვლევისას მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ გამოწვევად იყო დასახელებული. ამჟამად 

შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული მიწის რეგისტრაცია მუნიციპალიტეტში პრობლემას არ 

წარმოადგენს.  

 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ყველა ძირითადი ორგანიზაცია თავმოყრილია სტეფანწმინდაში, 

მათ შორის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო, ცენტრალური ხელისუფლების 

წარმომადგენლობები,  პოლიცია, საავადმყოფო, სახანძრო, რამდენიმე სკოლა, საბავშვო ბაღი და 

იუსტიციის სახლი. ყოველივე ეს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრებ 

მოსახლეობასპირობებში და განსაკუთრებით ზამთრის სეზონზე ამ სერვისებით სარგებლობას 

ურთულებს.  თუკი გასულ პერიოდში მოსახლეობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არ არსებობას 

და მუნიციპალური გზების გაუმართაობას დიდ გამოწვევად ასახელებდა, ამჟამად მოსახლეობის 

მოთხოვნაა გაიზარდოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილების ინტენსივობა 

(განსაკუთრებით შაბათ-კვირას). აღსანიშნია ის გარემოებაც, რომ დაწყებულია მუნიციპალური 

მნიშვნელობის გზების მოასფალტება, მოასფალტებული გზის საფარის სიგრძე 18,7კმ-ს შეადგენს. 

მოსახლეობა იმედს იტოვებს, რომ ტენდენცია გაგრძელდება და საფარის მოწესრიგების 

პარალელურად, მოხდება სოფლის გაჩერებების მოწყობა, რაც კომფორტს შეუქმნის როგორც 

ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე ტურისტებს.   ინფრასტრუქტურის განვითარების დადებით 

ფაქტორადაა მიჩნეული 12 სოფელში საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა, არაერთხელ აღინიშნა, 

რომ ხარვეზები არსებობს თუმცა მოლოდინი მათი აღმოფხვრისა საკმაოდ მაღალია.  

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი  უზრუნვეყოფილია სასმელი წყლით, 

არის შემთხვევები, როდესაც საჭიროა წყლის ხარისხის  და მიწოდების სიხშირის გაუმჯობესება. 

თუმცა, საერთო ჯამში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დადებითად იქნა 

შეფასებული.  

მუნიციპალიტეტში ინტერნეტით უზრუნველყოფის გარეშე, მხოლოდ რამოდენიმე სოფელია 

დარჩენილი,  უკვე არსებულ დაფარვის ზონაში, მოსახლეობა ინტერნეტის მიწოდების ხარისხის 

გაუმჯობესებას ითხოვს. 

ახალგაზრდები ძირითადი ინფრასტრუქტურის განვითარების პარალელურად რეკრეაციული 

(სკვერები და საბავშვო ატრაქციონები, სივრცეები კინო ჩვენებისათვის და კონცერტების 
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გასამართად) და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (მოედნები, კლდეზე ცოცვის შესასწავლი კედელი, 

ღია და დახურული სავარჟიშო სივრცეები, აუზი,) ინფრასტუქტურის მოწყობის სურვილს 

გამოთქვამენ, მიაჩნიათ, რომ ეს მიმართულება მუნიციპალიტეტისათვის სარიოზული გამოწვევაა.   

ბოლო რამოდენმე წლის განმავლობაში, მუნიციპალიტეტში შეინიშნება მიუსაფარი 

ცხოველების რაოდენობის ზრდა. სამწუხაროდ, ცხოველთა ზუსტი რაოდენობა, მათი 

გავრცელების არიალი ანდა პოპულაციის მართვის მექანიზმები მუნიციპალიტეტში არ არის. 

მოსახლეობა შიშობს,  რომ მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობის ზრდის პარალელურად, 

იზრდება  ცოფის და  სხვადასხვა დაავადებების გავრცელების  საფრთხე. ამ პრობლემასთან 

საბრძოლველად ყველაზე ოპტიმალურ და ჰუმანურ მეთოდად ისინი ცხოველთა პოპულაციის 

მართვას, კასტრაცია-სტერილიზაციას მიიჩნევენ.  

 

 

განათლება 
 

მიგრაციის მაპროვოცირებელ ფაქტორად მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, ადგილზე  

ხარისხიანი განათლების მიღებაზე ხელმისაწვდომობის არარსებობას ასახელებს. უნდა 

აღინიშნოს, რომ  ყაზბეგის ზრდასრული მოსახლეობის 45%-ს  უმაღლესი, ხოლო 29% - 

პროფესიული განათლება აქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობის მხოლოდ ¼ აგრძელებს 

განათლების მიღებას  სკოლის დამთავრების შედეგ.   

მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდის  8 დაწესებულება არსებობს, რომლის 

მომსახურებითაც 211 აღსაზრდელი სარგებლობს და 111 თანამშრომელი არის დასაქმებული  ამ 

ეტაპზე მიმდინარეობს კიდევ ერთი საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გუდაურში). 

მუნიციპალიტეტში  25  დასახლებული სოფლია, მათ შორის 7 სკოლა, რომელიც ყველა სოფელს 

ემსახურება. სკოლის ინფრასტრუქტურა ძირითადად გასუმჯობესებელია. აღჭურვას საჭიროებს 

სპორტული დარბაზები, STM  ლაბორატორიები.  სკოლაში არსებული პედაგოგიური კოლექტივი 

საჭიროებს კვალიფიკაციის ამაღლებას, როგორც საგნობრივი, ასევე პროფესიული უნარების 

გაუმჯობესების მიზნით. მოსწავლეებისათვის განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს უცხო 

ენების შესწავლა.   

 

 

სკოლა 
მოსწავლეების 

რაოდენობა  

მასწავლებლების 

რაოდენობა 

სტეფანწმინდის  წმინდა ილიას სახელობის  გიმნაზია  170 50 

სტეფანდმწინდის საჯარო სკოლა* 93 33 

სოფელ არშას საჯარო სკოლა  72 28 

სოფელ გორისციხეს საჯარო სკოლა  39 18 

სოფელ სიონის საჯარო სკოლა**  85 28 

სოფელ სნოს საჯარო სკოლა  30 21 

სოფელ ყანობის საჯარო სკოლა  9 7 

 

* მოიცავს გერგეტის დაწყებითი სკოლის მონაცემებსაც. 
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**მოიცავს გარბანის დაწყებითი სკოლის მონაცემებს. 

 

 

მუნიციპალიტეტში გაზრდილია მოთხოვნა პროფესიულ უნარების მქონე პერსონალზე, 

მომსახურება - მასპინძლობის  სერვისის მიმწოდებლების მხრიდან (სასტუმროები, კაფე-ბარები 

და რესტორნები), თუმცა მოზარდთა უმეტესობას ან არ აქვს საშულება განათლება 

მუნიციპალიტეტის გარეთ მიიღოს, ან პროფესიული განათლება და ამ სექტორში დასაქმება არ 

მიაჩნია მისთვის შესაფერის საქმიანობად, რაც ერთის მხრივ წარმოშობს ადგილობრივ დასაქმების 

ბაზარზე შრომითი რესურსის დეფიციტს, ხოლო მეორეს მხრივ, უმუშევარი მოსახლეობის 

რაოდენობის  ზრდას. 

მუნიციპალიტეტში  ერთი პროფესიული სასწავლებელია (სსიპ "ილია წინამძღვრიშვილის 

სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი"), კოლეჯს ემსახურება 20-27 ადამიანი (6 ადმინისტრაციის 

თანამშრომელი, 7 მასწავლებელი და 7 ტექნიკური მოვალეობის შემსრულებელი) და 

დაინტერესებულ პირებს სამ პროფესიას სთავაზობს, რომელთაგანაც ყველა არ შეესაბამება  

შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიებს (კვების ტექნოლოგი, შეფ-მზარეული, მზარეულის 

დამხმარე, სასტუმროს მიმღები, ტექნიკური პერსონალი, გიდი, სამეწარმეო საქმის მცოდნე 

ადამიანებზე).  

 

 

 

კულტურა და სპორტი 
 

   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში კულტურული და სპორტული ცხოვრება წინა პერიოდთან 

შედარებით გაუმჯობესდა; მუნიციპალიტეტში არსებობს მუნიციპალურ დაფინანსებაზე მყოფი 

არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი ყაზბეგის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის განვითარების ცენტრი რომელიც აერთიანებს კულტურულ, საგანმანათლებლო და 

სპორტულ წრეებს. ცენტრში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა 89 პირს შეადგენს, ცენტრში 

დასაქმებული პერსონალი ემსახურება:  

o ბავშვთა ფოლკლორულ ანსამბლს ( 55 ბენეფიციარი); 

o ბავშვთა საესტრადო ანსამბლს „ენძელები“ (29 ბენეფიციარი); 

o ბავშვთა ფოლკლორულ-ქალაქური ანსამბლს „მზე შინა“ ( 6 ბენეფიციარი); 

o ლიტერატურისა და ფოლკლორის წრეს (10 ბენეფიციარი); 

o რაგბის წრეს (15 ბენეფიციარი); 

o ფეხბურთის წრეს (28 ბენეფიციარი); 

o ჭიდაობის წრეს (52 ბენეფიციარი); 

o მეკლდეურობის წრეს (5 ბენეფიციარი). 

 

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ასევე ქალთა ანსამბლი „დიდებაი“, ვაჟთა ანსამბლი 

„ერობა“, ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი და ბავშვთა ხალხურ საკრავთა და ცეკვის ანსამბლი. 4 

სოფელში არის ბიბლიოთეკა, რომელთა წიგნების ფონდი საჭიროებს განახლებას; 

 

კულტურული თუ სპორტული პოტენციალის მიუხედავად, მუნიციპალიტეტში იშვიათად 

ეწყობა ტურნირები, ჩემპიონატები, მარათონები თუ თემატური ფესიტივალები. ასეთი 

ღონისძიებების ყოველწლიური ორგანიზება მუნიციპალიტეტში გაზრდიდა ერთის მხრივ, 

მოსახლების ადგილზე მიმაგრების, ხოლო მეორეს მხრივ, ტურისტების  ადგილზე დაყოვნების 

შესაძლებლობას. 
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4. მუნიციპალიტეტის მთავარი გამოწვევები და განვითარების  

შესაძლებლობები  

 
     ყაზბეგის განვითარების ჯგუფმა, არსებულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით საინფორმაციო 

შეხვედრებით და მოკვლევით მოამზადა მუნიციპალიტეტის SWOT ანალიზი, რათა გამოვლინდეს 

განვითარების პრიორიტეტები და შესაბამისად დაიგეგმოს საქმიანობები.  

 

SWOT ანალიზი 

 
ძლიერი მხარე 

 

 

o სუფთა ეკოლოგიური გარემო; 

o მდიდარი წყლის (მათ შორის მინერალური) რესურსები; 

o ალპური ზონისთვის დამახასიათებელი ბიომრავალფეროვნება; 

o სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარების პოტენციალი (მეთევზეობის, 

მეფუტკრეობა; 

o მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია ქვეყნის 

მასშტაბით; 

o ზაფხულის და ზამთრის ტურიზმის განვითარების მრავალფეროვანი ბუნებრივი 

რესურსები; 

o კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიმრავლე; 

o მუნიციპალიტეტის სოფლების უმეტესობა უზრუნველყოფილია კომუნალური 

ინფრასტრუქტურით (ბუნებრივი აირით, ელ. ენერგია, სასმელი წყალი, საკანალიზაციო 

სისტემა, ინტერნეტით); 

o მუნიციპალიტეტზე გადის საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალი; 

o დედაქალაქთან სიახლოვე; 

o სახლემწიფო პროგრამების არსებობა, რომელიც ხელს უწყობს მცირე ბიზნესის 

განვითარებას მაღალმთიან ეგიონებში; 

 

 

სუსტი მხარე 

 

o ახალგაზრდების მიგრაციის მაღალი მაჩვენებელი; 

o უცხო ენების ფლობის დაბალი დონე; 

o დასაქმებისა და თვითდასაქმების შესაძლებლობებისადმი ადგილობრივი მოსახლეობის 

კვალიფიკაციის და ცნობიერების შეუსაბამობა; 

o ტურიზმის სექტორში დასაქმებული მომსახურე პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია; 

o ტურიზმის დამხმარე სერვისების და წარმოების ნაკლებობა; 

o მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის არასაკმარისი ათვისება; 

o არსებული ტურისტული სერვისების არასაკმარისი პოპულარიზაცია; 

o სუსტად განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა (საინფორმაციო და 

მიმართულების განმსაზღვრელი ნიშნები; ტურისტული ბილიკების მონიშვნა და სხვა); 

o არსებული კულტურული მემკვიდრეობის და ტრადიციების შესახებ უნიფიცირებული 

საინფორმაციო მასალის არ არსებობა (ელექტრონული, ბეჭდური); 
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o არაეფექტური ჯანდაცვის სისტემა; 

o საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის არაეფექტური სისტემა, განსაკუთრებით 

ტურისტულ მარშრუტებზე და ღირსშესანიშნაობებთან; 

o არ არსებობს სრულყოფილი და ხელმისაწვდომი სტატისტიკური მონაცემები; 

o სუსტად განვითარებულული ინფრასტრუქტურა ზოგადსაგანამათლებლო 

დაწესებულებებში;  

o რეკრეაციული და კულტურული ღონისძიებებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

არ არსებობა; 

o სპეციალური საჭიროების მქონე ჯგუფებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის და 

სერვისების არარსებობა; 

o არასათანადოდ განვითარებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურა; 

o გაუმართავი საგზაო ინფრასტრუქტურა ცენტრალური გზიდან დაშორებულ სოფლებში; 

o ცენტრალური გზის გაყოლებაზე ქვეითად მოსიარულეთათვის უსაფრთხო მოძრაობის 

საშუალების არარსებობა; 

o საერთაშორისო სატვირთო გადამზიდავებისთვის აუცილებელი გაჩერების არასაკმარისი 

ინფრასტრუქტურის; 

o დიდთოვლობის პირობებში, მუნიციპალიტეტის შიდა გზების გაწმენდისათვს ეფექტური 

და საქმარისი ტექნიკის არარსებობა; 

o ზამთრის პერიოდში არასტაბილური საავტომობილო კომუნიკაცია საერთაშორისო 

მნიშვნელობის გზაზე;  

o პროფესიული საგანმანათლებლო რესურსების სიმცირე მუნიციპალიტეტში; 

o ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია; 

o ადგილობრივი, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დაბალი წარმადობა თანამედროვე 

ტექნოლოგიებსა და ტექნიკაზე არასაკმარისი ხელმისაწვდომობის გამო; 

o სოფლის მეურნეობის პროდუქციისათვის სასაწყობე და სამაცივრე მეურნეობების არ 

არსებობა; 

o მოსახლეობის დაბალი აქტიურობა და ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; 

o განუვითარებელი საყოფაცხოვრებო მომსახურების სფერო; 

o საჯარო, კერძო და სამოქალაქო სექტორის ურთიერთთანამშრომლობის დაბალი ხარისხი; 

o მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პოტენციალზე ინფორმაციის არ არსებობა; 

o მუნიციპალიტეტში იზრდება ცოფისა და სხვადასხვა დაავადების გავრცელების რისკი 

მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობის ზრდის გამო; 

 

შესაძლებლობები 

 

o რაიონში არსებობს ეკოლოგიურად სუფთა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების 

ხელსაყრელი პირობები; 

o ტურისტული პროდუქტების განვითარების (როგორც საზაფხულო ასევე ზამთრის) 

მრავალფეროვანი შესაძლებლობა (ექსტრემალური, სათავგადასავლო, აგროტურიზმი, 

კულტურული, პილიგრიმული, ეთნოტურიზმი, ველო და საცხენოსნო, სანადირო 

მეურნეობები, საბანეკე და საპიკნიკე);   

o მცენარეული ჩაის, ნაყენების, სუნელების და მედიკამენტების წარმოების შესაძლებლობა; 

o ქაცვის და კენკროვანი კულტურების მეურნეობის განვითარება; 

o წყლის (მ. შ. მინერელური) საწარმოების შექმნა; 

o მდიდარი ეთნო და ხალხური რეწვის ტრადიციებზე და დაყრდნობით (მაგ. მატყლის 

გადამუშავება და სხვა.) ტურისტული პროდუქტების შექმნა (ფესტივალების მოწყობა, 
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სუვენირების საწარმოების შექმნა, ეთნო გამოფენების და წარმოების პროცესის ჩვენებების  

ორგანიზება); 

o აუთვისებელი კულტურული ძეგლების და მარშრუტების რესურსის გამოყენება ახალი 

ტურისტული პროდუქტების შექმნის მიზნით და მათი პოპულარზაცია;  

o დაცლილი სოფლების კულტურულ-ეთნიკურ კომპლექსებად გადაკეთება; 

o მუნიციპალიტეტში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წილის გაზრდა 

ადგილობრივ ბაზარზე;  

o მეფუტკრეობის განვითარებისათვის ხელსაყრელი ბუნებრივი გარემო; 

o ადგილობრივი და საერთაშორისო ფესტივალებისა და ტურნირების რეგულარული 

ორგანიზება; 

o სპეციალიზებული სამთო საგანმანათლებლო სასწავლო ცენტრების მოწყობა; 

o პროფესიული განათლების პროგრამების გამრაველფეროვნება; 

o ექსტრემალური სპორტის განვითარებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობა და 

შესაბამისი სახეობების განვითარება (სათხილამურო ტრასები, საციგურაო მოედანი; 

სამთო ველოსპორტის და სხვა.); 

o ეკოლოგიური სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებისათვის შესაბამისი 

ინფასტრუქტურის მოწყობა (ელ. ავტობუსების და ავტომობილების დასამუხტი 

სადგურები, ველობილიკები); 

o სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების ნაკლებობა (ვეტერინარი, 

აგრონომი და სხვა); 

o პრიველადი პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების სიმცირე; 

 

 

საფრთხეები 

 

o ბუნებრივი კატაკლიზმები; 

o რუსეთთან ურთიერთობების გაუარესება; 

o მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი, რაც გავლენას იქონიებს ყაზბეგში ტურიზმის 

სექტორზე; 

o რაიონის მთლიანად დამოკიდებულება შემოსავლის მხოლოდ ერთ წყაროზე; 

o მოკრეფის სტანდარტების დაუცველობის გამო ველურად მოსული მცენარეების 

განადგურება; 

o საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენებით დაბინძურების შედეგად ეკოლოგიური 

მდგომარეობის გაუარესება (სასმელი წყალი, ნიადაგი). 

 

 სპეციფიური გამოწვევების გარდა, მოსახლეობასთან კონსულტაციის და ყაზბეგის 

განვითარების ჯგუფის მუშაობის შედეგად, გამოიკვეთა რამოდენიმე ურთიერთ-გადამკვეთი 

საკითხი: გარემოს დაცვის საკითხი, ადგილობრივი მომასახურების (სახელმწიფო და კერძო) 

არასაკმარისი ინსტიტუციური შესაძლებლობები, ახალგაზრდების მიგრაცია და სოფლების 

დაცლა.  

აღნიშნულ კონსულტაციებსა და ანალიზზე დაყრდნობით, განისაზღვრა პრიორიტეტული 

მიზნები და ამოცანები, რაც ხელს შეუწყობს როგორც ყაზბეგის განვითარებას, ასევე რესურსების 

მოზიდვას და ახალი პარტნიორების შეძენას. 
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5. მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტები 

სტრატეგიული ხედვა, მიზნები და ამოცანები  
 

       წინამდებარე სტრატეგია 2020-2024 წლების სახელმძღვანელო დოკუმენტია ყაზბეგის 

განვითარების ჯგუფის და მუნიციპალიტეტის განვითარებით დაინტერესებული მხარეებისთვის. 

სტრატეგიამ ხელი უნდა შეუწყოს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მდგრად განვითარებას. სტატეგია 

ასახავს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ გამოვლენილ პრობლემებზე დაყრდნობით 

შემუშავებული სტრატეგიული ხედვის, მიზნების და შესაბამისი ამოცანების ერთობლიობას, რაც 

ხელს უწყობს ინვესტირებას პრიორიტეტულ სფეროებში. 

 

 

 

 

სტრატეგიული ხედვა,  მიზნები და ამოცანები 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ყაზბეგის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის ზრდის ხელშეწყობა, მრავალფეროვანი 

ეკონომიკური შესაძლებლობების, კულტურულ-სოციალური ინფრასტრუქტურის 

გაძლიერების და რესურსების მდგრადი გამოყენების მეშვეობით. 

მიზანი 1 -  

ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტ

ის  ეკონომიკის 

განვითარების 

სტიმულირება/გა

ძლიერება; 
 

მიზანი 2 - 

ცხოვრების 

ხარისხის 

გაუმჯობესება და 

მიგრაციის 

შემცირება 

ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტ

ში; 

მიზანი 3 -  

ინოვაციური და 

გარემოს 

დაცვითი 

პრაქტიკის 

ხელშეწყობა 

ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტ

ში; 
 

მიზანი 4 - 

LEADER 

მიდგომის და 

ყაზბეგის 

განვითარების 

ჯგუფის 

მდგრადობის 

შენარჩუნება და 

ეფექტიანობის 

გაზრდა. 
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ქვემოთ წარმოდგენილია ცხრილები სტრატეგიული მიზნების, ამოცანების და მათი მისაღწევი 

შედეგებით, სტრატეგიის განხორციელება 

 

მიზანი ამოცანები მისაღწევი შედეგები  

1 -  ყაზბეგის 

მუნიციპალიტე

ტის  

ეკონომიკის  

განვითარების 

სტიმულირება 

/გაძლიერება; 

1.1 ტურიზიმის განვითარების 

ხელშეწყობა ინფრსტრუქტურის და 

მრავალფეროვანი დამხამრე 

ტურისტული სერვისების შექმნის 

გზით; 

1.1.1. ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

მიზნით განხორციელდა 4 მყარი  

ინფრასრტუქტურის გაუმჯობესების 

პროექტი და 4 შესაძლებლობის 

გავითარების  ინფრასტრუქტურის 3 

გასაუმჯობესებელი პროექტი 

განვითარებულია;  

1.1.2. ტურიზმის დამხმარე სერვისები 

განვითარებულია. 
 
 

1.2 სოფლის მეურნეობის განვითარება 

თანამედროვე ტექნიკებისა და 

ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის 

გაზრდით;  

1.2.1 სოფლის მეურნეობის 

მწარმოებლები იყენებენ მეურნეობის 

წარმოების თანამედროვე 

ტექნოლოგიებს; 

1.2.2.  სოფლის მეურნეობის 

სამუშაოების წარმოებისას 

მოსახლეობა იყენებს თანამედროვე 

ტექნიკას (აგრეგატებს). 
 

1.3 ადგილობრივი ბიზნესის 

მხარდაჭერა ბიზნესის წამოწყებისათვი 

საჭირო ტექნიკური დახმარებითა და 

შესაბამისი ინფორმაციის 

უზრუნველყოფით;  

1.3. შექმნილია შესაძლებლობების 

ადგლობრივი ბიზნესის 

განხორციელებისათვის.  

 

მიზანი ამოცანები მისაღწევი შედეგები  

2 -  ცხოვრების 

ხარისხის 

გაუმჯობესება 

და მიგრაციის 

შემცირება;  

2.1 - ფორმალური და არაფორმალური 

განათლების ხელმისაწვდომობის 

მხარდაჭერა ტრენინგ სემინარებით, 

ინოვაციების და მეწარმეობის შესახებ 

კარგი პრაქტიკების გაზიარებით და 

მიმართულებით, ადგილზე 

დასაქმებისა და თვით-

დასაქმებისათვის (განსაკუთრებით 

ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის); 

2.1.1. შექმნილია არაფორმალური 

განათლების მიწოდების 

შესაძლებლობები; 

2.1.2. ხარისხიან ფორმალურ 

განათლებაზე ხელმისაწვდომობა 

გაზრდილია. 

 2.1.3. დასაქმების და 

თვითდასაქმებისათვის საჭირო 

შესაძლებლობები შექმნილია. 
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2.2 - მყარი ინფრასტრუქტურის ( 

გზები და ტორტუარები, ხიდები, 

სკვერები, სპორტული მოედნები; 

გარე ტრენაჟორები; 

კინო/თეატრი/საკონცერტო დარბაზი/ 

ამფითეატრი) და მისი მომსახურების 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა; 

2.2.1 მუნიციპალიტეტის მყარი 

ინფრასტრუქტურა გაუმ 

ჯობესებულია;  

2.2.2.  საჭიროებიდან გამომდინარე 

ხორციელდება ინფრასტრუქტურის 

შესაბამისი მომსახურების 

უზრუნველყოფა. 
 
 

2.3 - სოციალური და სხვა 

მომსახურების მიწოდების 

გაუმჯობესება ყაზბეგში (ჯანდაცვა, 

სპორტი, კულტურა და ძეგლთა 

დაცვა და ა.შ.) 

2.3. შექმნილია სოციალური, 

კულტურულ - რეკრეაციული 

მომსახურებების მიღების 

შესაძლებლობები.  

 

ამოცანა 2.4 - ინსტიტუციური 

გაძლიერების მხარდაჭერა, 

სოციალური და სხვა მომსახურების 

მიწოდების გაუმჯობეს 

ითავის  ყაზბეგში (ჯანდაცვა, 

სპორტი, კულტურა და ძეგლთა 

დაცვა და ა.შ.) 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში  

ჯანდაცვის, სპორტის, კულტურისა და 

ზეგლთა დაცვის სფეროში 

დასაქმებული პერსონალის 

შესაძლებლობები გაძლიერებულია. 

 

 

მიზანი ამოცანები მისაღწევი შედეგები  

3 -  ინოვაციური 

და გარემოს 

დაცვითი 

პრაქტიკის 

ხელშეწყობა;  

3.1 - ეკონომიკური და 

საგანმანათლებლო ინიციატივების 

მეშვეობით ენერგო-ეფექტური 

მიდგომების და პრაქტიკის დანერგვა 

და პოპულარიზაცია;  

3.1.1. მოსახლეობას აქვს ინფორმაცია 

ენერგო - ეფექტურ მიდგომებსა და 

პარაქტიკებზე;   

3.1.2. მოსახლეობა ეკონომიკურ 

საქმიანობაში იყენებს ენერგო-

ეფექტურ პრაქტიკებს. 

 

3.2 - ეკოლოგიური და ბიო პრაქტიკის 

პოპულარიზაცია სოფლის 

მეურნეობაში  საინფორმაციო 

კამპანიებით, ტრენინგ-სემინარებითა 

და შესაბამისი სარიალიზაციო 

სივრცის მოწყობით. 

3.2.1 მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობას აქვს ინფორმაცია 

ეკოლოგიურად სუფთა და ბიო 

მეურნეობის შესახებ;  

3.2.2. მიმდინარეობს ეკოლოგიურად 

სუფთა და ბიო სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის წარმოება.  

 3.3 - ნარჩენების მართვის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

ცნობირების ამაღლების კამპანიების, 

საჭირო აღჭურვილობის 

უზრუნველყოფის გზით. 

2.3. მუნიციპალიტეტში 

გაუმჯობესებულია ნარჩენების 

მართვა. 
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მიზანი ამოცანები მისაღწევი შედეგები  

4 - LEADER 

მიდგომის და 

ყაზბეგის 

განვითარების 

ჯგუფის 

მდგრადობის 

შენარჩუნება და    

   ეფექტიანობის 

გაზრდა. 

4.1 - ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის 

სტრუქტურისა და წევრთა უნარების 

გაძლიერება ორგანიზაციული 

მდგრადობის 

უზრუნველყოფისათვის, 

ადამიანური რესურსის 

გაძლიერებით და სტაილური 

ფინანსური წყაროს შექმნით. 

4.1.1. LAG-მა მონაწილეობა მიიღო 

შესაძლებლობების გაძლიერების 

სხვადასხვა ტრენინგ - სემინარებსა 

და შეხვედრებში;  

4.1.2.  LAG-ს დაემატა ახალი წევრები; 

4.1.3. LAG-ი დამოუკიდებლად 

ახერხებს ფინანსური რესურსის 

მოძიებას, გეგმავს და ახორციელებს 

მუნიციპალიტეტის საჭიროების 

შესაბამის პროექტებსა და პროგრამას, 

მხარს უჭერს მუნიციპალიტეტის 

მხცოვრებთა საჭიროებს შესაბამისი 

ქმედებების განხორციელებას; 
 

 

4.2 - საქართველოში და მის 

ფარგლებს მიღმა მოქმედ   LEADER 

ჯგუფებთან პარტნიორობა; 

4.2. LAG-ი თანამშრომლობს  

საქართველოში და მის ფარგლებს 

მიღმა არსებულ LEADER ჯგუფებთან;  

 4.3 - ადგილობრივ 

თვითმმართველობასთან და 

ცენტრალურ ხელისუფლებასთნ 

თანამშრომლობის გაძლიერება 

მუნიციპალიტეტის მერიისათვის 

ადამიანური და ტექნიკური 

შესაძლებლობების გაძლიერების 

გზით; 

4.3.1. LAG-ი მონაწილეობს 

ადგილობრივ 

თვითმმართველობასთან და 

ცენტრალურ ხელისუფლებასთან 

კომუნიკაცია/კოორდინაციის 

პლათფორმებში; 4.3.2. LAG-ი 

ადგილობრივ და ცენტრალურ 

ხელისუფლებასთან 

თანამშრომლობით ახორციელებს 

მუნციპალიტეტის  შესაძლებლობის 

პროექტებსა და პროგრამებს. 

 

ამოცანა 4.4. - LEADER მიდგომის 

პოპულარიზაცია ადგილობრივ 

დონეზე საინფორმაციო კამპანიით 

და საჭიროებებზე დაყრდნობილი 

პროექტების განხორციელებით. 

4.4.1. LAG-ის წევრები გეგმავებ და 

ახორციელებენ სინფორმაციო 

კამპანიებს LEADER მიდგომის 

პუპულარიზაციის მიზნით. 

 

 

 

 

 

 

სტრატეგიის განხორციელების სამოქმებო გეგმა 
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         სტრატეგის განსახორციელებლად შემუშავებულია სამოქმედო გეგმა რომლის 

განხორციელება დაგეგმილია 4 წლის ვადაში (2020-2024წწ.). გეგმაში გაწერილი ცალკეული 

ღონისძიებები/ქმედებები, რომელთა მთლიანი შესრულება უზრუნველყოფს ყაზბეგის 

მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის ზრდის ხელშეწყობას, მათთვის მრავალფეროვანი 

ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნას და კულტურულ-სოციალური ინფრასტრუქტურის 

განვითრებას, რაც თავისთვად დადებით გავლენას მოახდენს ქვეყნის გავითარებაზე.  
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მიზანი 1 - ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერება;  

ამოცანა ქმედება 

პოტენციური 

განმახორციელ

ებელი 

განმახორციელ

ებელი 

განხორციელე

ბის 

სავარაუდო 

პერიოდი 

ინდიკატორი არსებული 
მისაღწევ

ი3 

მოცანა 1.1 

ტურიზიმი

ს 

განვითარებ

ის 

ხელშეწყობა 

ინფრსტრუ

ქტურის და  

დამხამრე 

სერვისების 

განვითარებ

ის გზით; 

1.1.1 საინფორმაციო და მიმართულების 

განმსაზღვრელი  ნიშნების განთავსება;           

1.1.2.არსებული და აუთვისებელი 

ბილიკების მარკირება;   

1.1.3. სოფლების ქუჩების დამისამართება;                                        

1.1.4.დამისამართებული ქუჩების, 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა 

და მარკირებული ტურისტული ბილიკების 

სინქრონიზაცია ნავიგაციის სისტემებთან;                                           

1.1.5.სათხილამურო ტრასების და დამხმარე 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა (გუდაურის 

გარდა);                                         

1.1.6. საციგურაო მოედნის მოწყობა; 

1.1.7. ველო ბილიკების და ველო 

პარკირების სივრცეების მოწყობა; 

1.1.8. საზოგადოებრივი საპირფარეშოების 

მოწყობა; 

1.1.9.  საშხაპეების მოწყობა; 

1.1.10. საპიკნიკე სივრცეების გამოყოფა და 

მოწყობა; 

1.1.11. საკემპინგე  სივრცეების გამოყოფა და 

მოწყობა; 

ყაზბეგის 

მუნიციალიტე

ტის 

მერია/ტურიზ

მის 

ეროვნული 

ადმინისტრაც

ია/დაცული 

ტერიტორიები

ს 

სააგენტო/საჯა

რო 

რეესტრი/ეკონ

ომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო/ 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარების

ა და 

ინფრასტრუქტ

1.1.1. 2020-

2021; 

1.1.2. 2020-

2022; 

1.1.3. 2020-

2022; 

1.1.4. 2022;1.

1.5 2020-2024; 

1.1.6  

2020-2014; 

1.1.7.2020- 

2021; 

1.1.8 – 2020-

2021 

1.1.9. -2020-

2021;1.1.10 – 

2021-2022;  

1.1.12. -  2023; 

1.1.13 – 2021- 

2022; 1.1.14 -

2022-2024;  

 1.1.1 განთავსებული საინფორმაციო 

და მიმართულების განმსაზღვრელი  

ნიშნების რაოდენობა;   

1.1.2. მარკირებული ბილიკების  

რაოდენობა;   

1.1.3. დამისამართებული სოფლების 

რაოდენობა; 

1.1.4. ნავიგაციის სისტემებთან 

სინქრონიზირებული 

დამისამართებული ქუჩების, 

კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების რაოდენობა;    

1.1.5. მოწყობილი სათხილამურო 

ტრასების და დამხმარე 

ინფრასტრუქტურის რაოდენობა;   

1.1.6. მოწყობილის საციგურაო 

მოედნის რაოდენობა;    

1.1.7. მოწყობილი ველო ბილიკების  

სიგრძე და ველო პარკირების 

სივრცეების რაოდენობა;   

1.1.8. მოწყობილის საპირფარეშოების 

რაოდენობა;       

 1.1.1 -30; 

1.1.2 – 10; 

1.1.3. -

2;1.1.4. – 0; 

1.1.5 – 0; 

1.1.6.-0; 

1.1.7. -0 

კმ;/ 0 

სივრცე; 

1.1.8 -

1;1.1.9 -

0;1.1.10 – 

2; 1.1.11 – 

3; 1.1.12 – 

2; 1.1.13 – 

1; 1.1.14 -

0; 1.1.15 -

3; 1.1.16 – 

0; 1.1.17 -

0; 1.1.18 – 

0; 1.1.19 – 

0; 1.1.20 – 

 1.1.1 -90; 

1.1.2. - 

30; 1.1.3. 

-  17; 

1.1.4 – 15; 

1.1.5 – 

2;1.1.6 -

1;1.1.7. – 

5კმ/ 4 

სივრცე;1.

1.8. -

5;1.1.9.-

2;1.1.10 -

5; 1.111 – 

5; 1.1.12 -

2; 1.1.13 -

3; 1.1.14 -

4; 1.1.15 – 

10; 1.1.16 

– 10; 

1.1.17 -1; 

1.18. -5; 

                                                           
3 მისაღწევი ინდიკატორის სვეტში მცემულია სასურველი და არსებული მაჩვენებლის ჯამური რაოდენობა. 
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1.1.12. სამრეცხაო და ქიმწმენდის სერვისის 

ორგანიზება; 

1.1.13. სწრაფი კვების ობიექტების მოწყობა; 

1.1.14. თავშესაქცევი სივრცეების მოწყობა; 

1.1.15. კულტურული და გასართობის 

ღონისძიებები ორგანიზება; 

1.1.16. საინფორაციო ტურების ორგანიზება 

ტურისტული სერვისის 

მიმწოდებელთათვის; 

1.1.17. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 

არსებული კულტურული მემკვიდრეობის 

უნიფიცირებული საინფორმაციო ბაზის 

შექმნა გავრცელება; 

1.1.18. აგროტურიზმის პოპულარიზაცია: 

საინფორმაციო კამპანიიებით;  

1.1.19.აგრო ტურიზმის წახალისება 

გრანტებით; 

1.1.20 ტურიზმის განვითარების 

წარმატებული პრაქტიების გაზიარება;  

1.1.21 ტრადიციული რეწვის პროდუქტების 

წარმოება და რეალიზაცია;  

1. 1.22. ტურიზმის სექტორში დასაქმებული 

პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლებისათვის ტრენინგ-სემინარების 

ორგანიზება; 

ურის/კულტუ

რული 

მემკვიდრეობი

ს დაცვის 

ეროვნული 

სააგენტო/ 

კერძო 

სექტორი/კულ

ტურის 

სამინისტრო/L

AG/საქართვე

ლოს სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო/

დონორი 

ორგანიზაციებ

ი/პროფესიულ

ი 

სასწავლებლებ

ი; 

1.1.15  2020-

2024; 1.1.16  

2022-2023; 

1.1.17  2020-

2021; 1.1.18  

2020-2022; 

1.1.19  2020 -

2024; 1.1.20 

2020- 2024; 

1.1.21. 2020-

2024 ;  1.1.22.  

2020-2024; 

1.1.9 მოწყობილი საშხაპის 

რაოდენობა;      

1.1.10      მოწყობილი საპიკნიკე 

სივრცეების გამოყოფა რაოდენობა;      

1.1.11. მოწყობილი საკემპინგე 

სივრცეების გამოყოფა რაოდენობა;  

1.1.12   ორგანიზებული სამრეცხაო 

და ქიმწმენდის სერვისების 

რაოდენობა;  

1.1.13. - სწრაფი კვების ობიექტების  

რაოდენობა;  

1.1.14. თავშესაქცევი სივრცეების 

რაოდენობა;  

1.1.15. კულტურული და გასართობის 

ღონისძიებების რაოდენობა;  

1.1.16. ორგანიზებული საინფორაციო 

ტურების  რაოდენობა; 

1.1.17 -. შექმნილი უნიფიცირებული 

საინფორმაციო ბაზის რაოდენობა; 

1.1.18 ჩატარებული საინფორმაციო 

შეხვედრების რაოდენობა;  

1.1.19 გაცემული/მოპოვებული 

გრანტების რაოდენობა;  

1.1.20 განხორციელებული სასწავლო 

ვიზიტების / გამართული 

პრეზენტაციებისრაოდენობა;  

1.1.21  ტრადიციული რეწვის 

მწარმოებლების და 

რეალიზატორების რაოდენობა; 

1.1.22 ტურიზმის სექტორში 

დასაქმებული პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის  

0; 1.1.21 – 

2;  1.1.22- 

1; 

1.1.19 -3; 

1.1.20 – 5; 

1.1.21 – 8; 

1.1.22 – 

11; 
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განხორციელებული ტრენინგ-

სემინარების რაოდენობა; 

ამოცანა 1.2  

სოფლის 

მეურნეობი

ს 

განვითარებ

ა 

თანამედრო

ვე 

ტექნიკასა 

და 

ტექნოლოგ

იებზე 

ხელმისაწვ

დომობის 

გაზრდით;  

1.2.1.სოფლის მეურნეობის წარმატებული 

პრაქტიების გაზიარება; 

1.2.2. სოფლის მეურნეობის თანამედროვე 

მიდგომებისა და ტექნოლოგიის შესახებ  

ტრენინგ-სემინარების ორგანზაბა; 

1.2.3. თანამედროვე საჯიშე და სათესლე 

მასალებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 

1.2.4. თანამედროვე ტექნიკაზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა;  

1.2.5. ადგილობრივი წარმოების 

პროდუქციის რეგულარული ბაზრობების 

ორგანიზება; 

1.2.6. სასაწყობე და სამაცივრე მეურნეობების 

შექმნის მხარდაჭერა; 

1.2.7. სასოფლო სამეურნეო   დარგის 

სპეციალისტების მომზადება/გადამზადება;  

1.2.8. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

მწარმოებლების და მომხმარებლების 

საინფორმაციო, გაცნობითი და 

საკოორდინაციო შეხვედრების ორგანიზება; 

1.2.9. პირველადი პროდუქციის 

გადამამუშავებელი საწარმოთა შექმნა; 

1.2.10. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

სტანდარტის შესახებ 

საკონსულტაციო/საინფორმაციო 

 დონორი 

ორგანიზაციებ

ი/LAG/ 

მერია/ტურიზ

მის 

ეროვნული 

ადმინისტრაც

ია/არასამთავრ

ობო 

ორგანიზაციებ

ი/ კერძო 

სექტორი//საქა

რთველოს 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 
  

 1.2.1 2020-

2023; 1.2.2 -

2020-2021; 

1.2.3 – 2020-

2024; 1.2.4. 

2020-2023; 

1.2.5 2020 -

2024; 1.2.6 -

2020-2024; 

1.2.7 2021 -

2022; 1.2.8 – 

2020-2021; 

1.2.9  2020 -

2024; 1.2.10  

2020-2022; 

 1.2.1. სოფლის მეურნეობის 

წარმატებული პრაქტიების 

გაზიარების შეხვედრების 

რაოდენობა; 1.2.2. სოფლის 

მეურნეობის თანამედროვე 

მიდგომებისა და ტექნოლოგიის 

შესახებ  ორგანიზებული ტრენინგ-

სემინარების რაოდენობა; 1.2.3. 

გამოყენებული თანამედროვე საჯიშე 

და სათესლე მასალის სახეობის 

რაოდენობა; 1.2.4 შემოტანილი 

ახალი ტექნიკის რაოდენობა 

მუნიციპალიტეტში; 1.2.5. 

ორგანიზებული ადგილობრივი 

წარმოების პროდუქციის 

ბაზრობების ტაოდენობა; 1.2.6 

სამაცივრე და სასათბურე 

მეურნეობების განვითარებისათვის 

ადვოკატირების კამპანიის 

ორგანიზება/დაფინასების მოპოვების 

მიზნით დახმარება გაწეული 

ადამიანების რაოდენობა;1.2.7. 

გადამზადებული სასოფლო 

სამეურნეო   დარგის 

სპეციალისტების რაოდენობა;1.2.8 -

1.2.1. -2; 

1.2.2 -1; 

1.2.3 – 3; 

1.2.4 – 4; 

1.2.5 – 1; 

1.2.6 -0; 

1.2.7 -

0;1.2.8. – 0; 

1.2.9 -1; 

1.2.10 1; 

 1.2.1 -10; 

1.2.2 – 5; 

1.2.3 – 

9;1.2.4.- 

7; 1.2.5 -9 

(წელიწა

დში 

2ჯერ);1.2

.6 -3;1.2.7 

-5; 1.2.8 – 

3;  1.2.9. -

1; 1.2.10 -

5; 
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შეხვედრების ორგანიზება; 
  

მომხარებლებისა და მწარმოებლების 

ორგანიზებული შეხვედრების 

რაოდენობა; 1.2.9. შექმნილი 

პირველადი პროდუქციის 

გადამამუშავებელი საწარმოთა 

რაოდენობა; 1.2.10 სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციის 

სტანდარტის შესახებ გამართული 

საკონსულტაციო საინფორმაციო 

შეხვედრების რაოდენობა; 

ამოცანა 1.3 

ადგილობრ

ივი 

ბიზნესის 

მხარდაჭერა

;  

1.3.1. სამეწარმეო უნარების განვითარების 

ტრენინგ-სემინარები; 

1.3.2. ბიზნეს განაცხადის მომზადების 

ტრენინგების გამართვა; 

1.3.3. არსებული დაფინანსების წყაროების 

იდენტიფიცირება და დაინტერესებული 

პირებისათვის გამოცხადებულ კონკურსში 

მონაწილეობის ხელშეწობა; 

1.3.4. მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო 

პოტენციალის შესაწავლა და საინფორმაციო 

ბაზის მომზადება; 

1.3.5. საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმების 

ორგანიზება; 

1.3.6. დაფინანსების მოძიება ქვე-გრანტების 

გაცემის მიზნით (ტურისტული, 

ინოვაციური და 

საყოფაცხოვრებობვმომსახურებების 

მიმართულეით). 

1.3.7. ყაზბეგის ბრენდის პოპულარიზაცია; 

1.3.7.1. მეწარმეთათვის ყაზბეგის ბრენდში 

გაწევრიანების შეთავაზება; 

1.3.8.  სოციალური საწარმოების შექმნის 

ხელშეწყობა; 

LAG/მუნიციპა

ლიტეტის 

მერია/ეკონომ

იკის 

სამინისტრო/

დონორი 

ორგანიზაციებ

ი/სამოქალაქო 

სექტორი/საქა

რთველოს 

ფერმერთა 

ასოციაცია/ 

აწარმოეს 

საქართველოშ

ი /აწარმოე 

საქართველოშ

ი. 
  

 1.3.1  2021-

2022; 1.3.2. -

2020-2021; 

1.3.3. 2020-

2024; 1.3.4. 

2022-2023; 

1.3.5. 2022- 

2023; 1.3.6. 

2020 -2024; 

1.3.7 2020-

2024; 1.3.8 

2020-2023; 

1.3.1. ჩატარებული სამეწარმეო 

უნარების განვითარების ტრენინგ-

სემინარების რაოდენობა;1.3.2. 

ჩატარებული ბიზნეს განაცხადის 

მომზადების ტრენინგების 

რაოდენობა; 1.3.3. კოსულტირებული 

მოსახლეობის რაოდენობა; 1.3.4. 

იდენტიფიცირებული საინვესტიციო 

ობიექტების/პროექტების 

რაოდენობა;1.3.5 ორგანიზებული 

ბიზნეს ფორუმების რაოდენობა;1.3.6. 

LAG- მიერ გაცემუნილი გრანტების 

რაოდენობა; 1.3.7 ბრენდის ქვეშ 

გაწევრიანებული ბიზნესების 

რაოდენობა; 1.3.8. - შექმნილი 

საწარმოების რაოდენობა;  

 1.3.1 -0; 

1.3.2 – 4; 

1.3.3 – 

0;1.3.4 -

0;1.3.5 

1;1.3.6 -0; 

1.3.7 – 10;  

1.3.8 -1; 

 1.3.1 – 

3;1.3.2 -

7;1.3.3. 

20; 1.3.4 – 

5;1.3.5 -

3;1.3.6. 

4;1.3.7 

30;1.3.8 – 

3; 
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მიზანი 2 - ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და მიგრაციის შემცირება; 

ამოცანა ქმედება 
განმახორციე

ლებელი 

განხორციე

ლების 

სავარაუდო 

პერიოდი 

ინდიკატორი არსებული მისაღწევი 

ამოცანა 2.1 

-  

ფორმალურ

ი და 

არაფორმალ

ური 

განათლები

ს 

ხელმისაწვ

დომობის 

მხარდაჭერა 

ინოვაციები

ს და 

მეწარმეობი

ს 

მიმართულ

ებით, 

ადგილზე 

დასაქმების

ა და თვით-

დასაქმების

ათვის.  

(განსაკუთრ

2.1.1 კლასგარეში თემატური და სპორტული 

კლუბების ორგანიზება სკოლის მოსწავლეების, 

ახალგაზრდების და ქალებისათვის; 

2.1.2. თემატური ბანაკების ორგანიზება 

ახალგაზრდებისათვის; 

 2.1.3. უცხო ენების შემსწავლელი პროგრამესბის 

ორგანიზება; 

2.1.4. კარიერის დაგეგმვის და დასაქმების 

უნარების გაუმჯობესების ტრენინგ-სემინარების 

და კონსულტაციების  ორგანიზება; 

2.1.5. ჩემპიონატებისა და ოლიმპიადების 

ორგანიზება;  

2.1.6. არაფორმალური განათლების ტრენინგ-

სემინარების ორგანიზება მუნიციპალიტეტის 

პედაგოგიური კოლექტივისთვის; 

2.1.7. მოკვლევის ჩატარება მუნიციპალიტეტში 

მოთხოვნადი პროფესიების  შესახებ, 

იდენტიფიცირებული ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით ადვოკატირების კამპანიის 

წარმართვა; 

2.1.8. ყაზბეგის მოსახლეობისათვის არსებული 

პროფესიული პორგრამების შესახებ 

 LAG/არასამ

თავრობო 

ორგანიზაცი

ები/საქართვ

ელოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა 

და სპორტის 

სამინისტო/მ

უნიციპალუ

რი ააიპ-ები/ 

პროფესიულ

ი 

სასწავლებე

ლი/კერძო 

სექტორი/ და 

სხვა. 

 2.1.1. 2020-

2024; 2.1.2 – 

2020-2014; 

2.1.3. 2020-

21; 2.1.4. 

2020-2021; 

2.1.5. 2020-

2024; 2.1.6. -

2020-2021; 

2.1.7. 2020-

2021; 2.1.8. 

2021-2022; 

  

 2.1.1 ორგანიზებული 

კლასგარეში თემატური და 

სპორტული კლუბების 

რაოდენობა. 

2.1.2. ორგანიზებული თემატური 

ბანაკების რაოდენობა; 2.1.3. 

უცხო ენების შემსწავლელი 

პროგრამესბის რაოდებონა; 2.1.4. 

ჩატარებული კარიერის 

დაგეგმვის და დასაქმების 

უნარების გაუმჯობესების 

ტრენინგ-სემინარების და 

კონსულტაციების  რაოდენობა;  

2.1.5. ორგანიზებული 

ჩემპიონატებისა და 

ოლიმპიადების რაოდენობა;  

2.1.6. მუნიციპალიტეტის 

პედაგგიური კოლექტივისთვის 

ორგანიზებული 

არაფორმალური განათლების 

ტრენინგ-სემინარების 

რაოდენობა; 2.1.7. 

მუნიციპალიტეტში 

 2.1.1. – 8; 

2.1.2. -2; 

2.1.3. -1; 

2.1.4. -

0;2.1.5. – 

5;2.1.6. -0; 

2.1.7. -

0;2.1.8. -0; 

 2.1.1.- 13; 

2.1.2 -10; 

2.1.3 -

3;2.1.4. -

6:2.1.5 -15; 

2.1.6. -4; 

2.1.7 – 2; 

2.1.8 -4; 
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ებით 

ახალგაზრდ

ებისა და 

ქალებისათ

ვის); 

კონსულტაციის გაწევა; 

 

 

 
 

მოთხოვნადი პროფესიების  

გამოსავლენი მოკვლევების 

რაოდენობა? 

იდენტიფიცირებული 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით 

გამართული ადვოკატირების 

კამპანიების რაოდენობა; 2.1.8. 

პროფესიული განათლების 

პროგრამების შესახებ 

ჩატარებული კონსულტაციების 

რაოდენობა. 

 

ამოცანა 2.2 - 

მყარი 

ინფრასტრუ

ქტურის ( 

გზებიდა 

ტორტუარე

ბი, ხიდები, 

სკვერები, 

სპორტული 

მოედნები; 

გარე 

ტრენაჟორე

ბი;კინო/თე

ატრი/საკონ

ცერტო 

დარბაზი/ 

ამფითეატრ

ი) და მისი 

მომსახურე

ბის 

გაუმჯობეს

2.3.1 მუნიციპალური და სახელმწიფო 

მნიშვნელობის გზებთან მიმდებარე 

ტროტუარების მოწყობა ფეხით 

მოსიარულეთათვის; 

2.3.2 - მუნიციპალური და საუბნო გზების 

რეაბილიტაცია; 

2.3.3. სახიდე გადასასვლელების მოწყობა 

რეაბილიტაცია; 

2.3.4. მუნიციპალური გზების ეფექტრური 

მომსახურება / წმენდა დიდთოვლობის 

პერიოდში; 

2.3.5. ღია/დახურული სპორტული მოედნების 

და სავარჯიშო კომპლექსების, სკვერებისა და 

ბავშვთა ატრაქციონების მოწყობა, 

კულტურული სივრცეების მოწყობა აშენება; 

2.3.6.  სკოლამდელი და 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

მყარი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და 

ადაფტირება შშმ პირთათვის (საბავშო ბაღები; 

სკოლა;  კოლეჯი); 

2.3.7სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება; 

 ყაზბეგის 

მუნიციპალი

ტეტი/საქარ

თველოს 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო/

საქართველო

ს გათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა 

და სპორტის 

სამინისტრო/

რეგიონული 

განვითარები

ს 

ფონდი/მუნი

ციპალური 

 2.3.1. 2020-

2023; 2.3.2.  

2020-2023; 

2.3.3.2020-

2023; 2.3.4. 

2020 -2024; 

2.3.5.2020-

2024; 2.3.6. 

2020-2023; 

2.3.7. 2020-

2022; 
  

 2.3.1 მუნიციპალური და 

სახელმწიფო მნიშვნელობის 

გზებთან მიმდებარედ 

მოწყობილი ფეხიტ 

მოსიარულეთა ტროტუარების 

სიგრძე;2.3.2 

რეაბილიტირებული 

მუნიციპალური და საუბნო 

გზების სიგრძე; 2.3.3. 

რეაბილიტირებული სახიდე 

გადასასვლელების რაოდენობა; 

2.3.4.  გზების მომსახურების 

ინტენსივობა/სიხშირე; 2.3.5. 

ღია/დახურული სპორტული 

მოედნების და სავარჯიშო 

კომპლექსების, მოწყობილი 

სკვერების და ბავშვთა 

ატრაქციონების რაოდენობა; 

2.3.6. სკოლამდელი და 

ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების რაოდენობა 

 2.3.1.  -

18კმ; 2.3.2. 

18კმ.; 

2.3.3. 10; 

2.3.4. -

დღეში 1; 
2.3.5.  

სკვერიდა 

ატრაქციო

ნი -6, 

მოედანი-

3; 

სავარჯიშ

ო 

კომპლექს

ი/დარბაზ

ი - 4; 

ამფითატ

რი -0; ღია 

საჭიდაო 

მოედნები 

 2.3.1. – 

30კმ; 2.3.2. 

- 50კმ; 

2.3.3. -10; 

2.3.4.- 

დღეში 2;  
2.3.5. 

სკვერიატ

რაქციონი 

-20, 

მოედანი-

20; 

სავარჯიშ

ო 

კომპლექს

ი/დარბაზ

ი - 10; 

ამფითატ

რი -1; ღია 

საჭიდაო 

მოედანი -
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ების 

ხელშეწყობა

; 

 
 
 
 

განვითარები

ს 

ფონდი/დონ

ორი 

ორგანიზაცი

ები. 

რომელთა ინფრასტრუქტურა 

გაუმჯობესდა და ადაფტირდა  

შშმ პირთათვის; 2.3.7. 

გთანამედროვე სტანდარტის 

შესაბამისი სასმელი წყლის 

გამწმენდი ნაგებობების 

რაოდენობა. 

-0; 2.3.6. -

1; 2.3.7.  -

1; 

1; 2.3.6. - 

4; 2.3.7. – 

10; 

ამოცანა 2.3 - 

სოციალურ

ი და სხვა 

მომსახურე

ბის 

მიწოდების 

გაუმჯობეს

ება  

ყაზბეგში 

(ჯანდაცვა, 

სპორტი, 

კულტურა 

და ძეგლთა 

დაცვა და 

ა.შ.) 

2.3.1 სკოლების აღჭურვა STEM 

ლაბორატორიებით; 

2.3.2. თანამედროვე ტექნოლოგიებზე 

საინფორმაციო კამპანიების და 

სადემონსტრაციო აქტივობების ორგანიზება. 

2.3.3. წარმატებული მაგალითების გაზიარება 

სამუშაო შეხვედრები და  სასწავლო ვიზიტების 

ორგანიზებით; 

2.3.4. ახალი სოციალური სერვისების დანერგვა 

მუნიციპლიტეტის მასშტაბით; 

2.3.5. სპეციალური სერვისების დაგეგმვა შშმ 

პირთათვის; 

2.3.6. მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის 

მართვა (კასტრაცია/სტერილიზაცია), ვაქცინაცია 

აღრიცხვა; 

 დონორი 

ორგანიზაცი

ები/ საჯარო 

სკოლები/LA

G/არამთავრ

ობო 

ორგანიზაცი

ები/ 

ყაზბეგის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერია/საქარ

თველოს 

გათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა 

და სპორტის 

სამინისტრო/

ინოვაციები/

საქართველო

ს 

ინოვაციების 

და 

ტექნოლოგიე

ბის 

სააგენტო/კე

 2.3.1. 2021-

2024; 2.3.2. 

2020-2022; 

2.3.3. 2020 -

2024; 2.3.4. 

2022-2024; 

2.3.5. 2022-

2024; 2.3.6 – 

2020-2021; 
  

 2.3.1.  STEM ლაბორატორიებით 

აღჭურვილი  სკოლების 

რაოდენობა; 2.3.2. თანამედროვე 

ტექნოლოგიების თემაზე 

გამართული საინფორმაციო 

კამპანიების და 

სადემონსტრაციო  აქტივობების 

რაოდენობა 2.3.3. 

ორგანიზებული სამუშაო 

შეხვედრების და სასწავლო 

ვიზიტების რაოდენობა;2.3.4. 

მუნიციპალიტეტში დანერგილი 

ახალი სოციალური სერვისების 

რაოდენობა; 2.3.5. შშმ 

პირთათვის დაგეგმილი 

სპეციალური სერვისევის 

რაოდენობა; 2.3.6.  

აღრიცხურლი, 

კასტრირებული/სტერილიზირებ

ული, ვაქცინირებული 

მიუსაფარი ცხოვეების 

რაოდენობა;  

 2.3.1. – 0;  

2.3.2. - 1; 

2.3.3.  -0; 

2.3.4. – 0; 

2.3.5.  – 0; 

2.3.6. -0; 

 2.3.1. – 5; 

2.3.2. – 10; 

2.3.3. – 8; 

2.3.4. – 2; 

2.3.5.-1; 

2.3.6 -200; 
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რძო 

სექტორი/ 

სოციალური 

მომსახურებ

ის სააგენტო; 

ამოცანა 2.4 - 

ინსტიტუცი

ური 

გაძლიერებ

ის 

მხარდაჭერა

, 

სოციალურ

ი და სხვა 

მომსახურე

ბის 

მიწოდების 

გაუმჯობეს 

ითავის  ყაზ

ბეგში 

(ჯანდაცვა, 

სპორტი, 

კულტურა 

და ძეგლთა 

დაცვა და 

ა.შ.) 

2.4.1. ადვოკატირების კამპანიის წარმართვა 

სააფთიაქო მომსახურების 24 საათიანი 

მიწოდების დაწყების მიზნით;  

2.4.2. კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის 

მოწვევა მუნიციპალიტეტში;  

2.4.3. არსებული სამედიცინო 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;   

2.4.4. დამატე 

ბითი რეანომობილის უზრუნველყოფა 

(განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში); 

2.4.5. პირველადი სამედიცინო დახმარების 

ტრენინგების ორგანიზება სხვადასხვა სექტორში 

დასაქმებული მოქალაქეებისა და 

ახალგაზრდებისათვის. 

LAG/ყაზბეგი

ს 

მუნიციპალი

ტეტი/რეგიო

ნული 

ჯანდაცვის 

ცენტრი/საქა

რთველოს 

შრომის 

ჯანმრთელო

ბისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო/ 

2.4.. – 2020; 

2.4.2. 2020-

2023; 2.4.3. 

2020 -2024; 

2.4.4. - 2020; 

2.4.5 – 2020-

2024; 

2.4.1.    24 საათიანი  სააფთიაქო 

მომსახურების მისაღებად 

განხორციელებული 

ადვოკატირების კამპანიის 

რაოდენობა; 2.4.2. 

მუნიციპალიტეტში მოწვეული 

კვალიფიციური სამედიცინო 

პერსონალის რაოდენობა.2.4.3. 

სამედიცინო დაწესებულების 

რაოდენობა რომელთა მყარი 

ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდა; 

2.4.4. არსებული რეანომობილების 

რაოდენობა; 2.4.5. პირველად 

სამედიცინო დახმარების 

ტრენინგებში მონაწილე 

მოქალაქეთა რაოდენობა; / 

ჩატარებული პირველადი 

სამედიცინო მომსახურების 

ტრნინგების რაოდენობა; 

2.4.1. – 0; 

2.4.2. - 2; 

2.4.3.-1; 

2.4.4.-0; 

2.4.5 – 1; 

2.4.1 – 2; 

2.4.2. -5; 

2.4.3.- 7; 

2.4.4. -1; 

2.4.5 13; 
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მიზანი 3 - ინოვაციური და გარემოს დაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა; 

ამოცანა ქმედება 
განმახორციე

ლებელი 

განხორციე

ლების 

სავარაუდო 

პერიოდი 

ინდიკატორი არსებული 
მისაღწ

ევი 

ამოცანა 
3.1 - 

ეკონომიკ

ური და 

საგანმანა

თლებლო 

ინიციატი

ვების 

მეშვეობი

თ ენერგო-

ეფექტურ

ი 

მიდგომებ

ის და 

პრაქტიკი

ს 

დანერგვა 

და 

პოპულარ

იზაცია;  

3.1.1. გარემოს დაცვითი, თანამედროვე 

მიდგომების შესახებ ტრენინგ-სემინარებისა და 

საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა; 

3.1.2. ენერგო დამზოგავი ნათურების/ 

ალტერნატიული ენერგო რესურსის გამოყენება 

გარე განათების სისტემებში; 

3.1.3 ელ. ავტომობილების დასამუხტი 

სადგურების მოწყობა მუნიციპალიტეტის 

მასშტაბით; 

 

 

 

გარემოს 

დაცვისა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

სამინისტრო/

LAG/ ყაზბეგ

ის 

მუნიციპალი

ტეტი/მუნიც

იპალიტეტი/

საქართველო

ს 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო/ 

ენერგო 

ეფექტურობი

ს 

ცენტრი/დონ

ორი 

ორგანიზაცი

ები/არასამთა

 3.1.1. 2020 -

2024.  3.1.2. 

2020-2024; 

3.1.3. 2020-

2024;  ;   

  

 3.1.1. გარემოს დაცვითი, 

თანამედროვე მიდგომების 

შესახებ ჩატარებული ტრენინგ-

სემინარებისა და საინფორმაციო 

შეხვედრების რაოდენობა; 3.1.2. 

გარე განათების სისტემებში 

გამოყენებულუ ენერგო 

დამზოგავი ნათურების/ 

ალტერნატიული ენერგო 

რესურსის რაოდენობა; 3.1.3 

მოწყობილი ელ. ავტომობილების 

დასამუხტი სადგურების 

რაოდენობა;  

 3.1.1. -1; 

3.1.2. -0; 

3.1.3. -0: 

 3.1.1. -

5; 3.1.2. 

-100; 

3.1.3. -

4;  
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ვრობო 

ორგაიზაციე

ბი/კერძო 

სექტორი. 

ამოცანა 

3.2 - 

ეკოლოგი

ური და 

ბიო 

პრაქტიკის 

პოპულარ

იზაცია 

სოფლის 

მეურნეობ

აში  

 3.2.1. ბიო მეურნეობების შესახებ საინფორმაციო 

შეხვედრების ჩატარება ბიო პროდუქციის 

წარმოების პოპულარიზაციის მიზნით 

(ფერმერებთან და მოსახლეობასთან); 

3.2.2. ბიო. სერთიფიცირების შესახებ 

საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება. 

3.2.3. ბიო პროდუქციის სარეალიზაციო სივრცის 

მოწყობა; 

 

 LAG/ 

საქართველო

ს სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო/

დონორი 

ორგანიზაცი

ეი/არასამთავ

რობო 

ორგანიზაცი

ები/ კერძო 

სექტორი. 

 3.2.1. 2020-

2024; 3.2.2.  

2021-2022; 

3.2.3.  2021; 

 3.2.1. ბიო მეურნეობების შესახებ 

ჩატარებული საინფორმაციო 

შეხვედრების რაოდენობა;3.2.2. 

ბიო. სერთიფიცირების შესახებ 

ჩატარებული საინფორმაციო 

შეხვედრების რაოდენობა; 3.2.3. 

მოწყობილი ბიო პროდუქციის 

სარეალიზაციო სივრცის 

რაოდენობა; 

3.2.1. – 2; 

3.2.2. - 0; 

3.2.3.  - 0; 

 3.2.1.-

10; 

3.2.2. -

3; 

3.2.3.  -

1; 

ამოცანა 
3.3 - 

ნარჩენები

ს მართვის 

გაუმჯობე

სების 

ხელშეწყო

ბა 

3.3.1. ნარჩენების მართვის შესახებ საინფორმაციო 

კამპანიის წარმოება; 

3.3.2. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დახარისხება; 

3.3.3. ტურისტულ მარშუტებზე ნარჩენების 

მართვის მექანიზმის შემუშავება; 

3.3.4. ნარჩენების გამოტანის ინტენსივობის ზრდა 

ზაფხულში (სიონი, არშა, სნო, გერგეტი, ყაზბეგი); 

3.3.5. გამწვანების აქციების მოწყობა; 

LAG/ყაზბეგი

ს 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერია/ გარემ

ოს დაცვისა 

და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

სამინისტრო/

დაცული 

ტერიტორიე

ბის 

სააგენტო/არ

ასამთავრობ

ო 

ორგანიზაცი

 3.3.1. 2020-

2023; 3.3.2. 

2022-2023; 

3.3.3.1. 

2020;  

3.3.3.2. 

2021-2022; 

3.3.4. 2020; 

3.3.5. 2020-

2024; 
  

 3.3.1. ნარჩენების მართვის შესახებ 

ჩატარებული საინფორმაციო 

კამპანიის რაოდენობა; 3.3.2. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

სეპარირების კონტეინერების 

რაოდენობა; 3.3.3.1. 

შემუშავებული მექანიზმის 

რაოდენობა, რომელიც 

უზრუნველყოფს ტურისტულ 

მარშუტებზე ნარჩენების მართვას: 

3.3.3.2 მარშრუტების რაოდენობა 

რომელზეც ხორციელდება 

შემუშავებული მექანიზმის 

გამოყენება; 

3.3.4. ნარჩენების გამოტანის 

ინტენსივობა ზაფხულში; 

 3.3.1. -0; 

3.3.2. -0; 

3.3.3.1 -0; 

3.3.32-0; 0; 

3.3.4. -

დღეში 

ორჯერ; 

მოშორებ

ულ 

სოფლებშ

ი კვირაში 

-3ჯერ; 

3.3.5. – 1; 

 3.3.1. -

5; 3.3.2. 

-50;  

3.3.3.1.-

2; 

3.3.3.2 -

2;  3.3.4. 

-დღეში 

3ჯერ;მ

ოშორე

ბულ 

სოფლე

ბში 

კვირაშ

ი 3-

ჯერ;  - 
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ები/კერძო 

სექტორი. 

3.3.5. ჩატარებული გამწვანების 

აქციების რაოდენობა;  

3.3.5. – 

5; 

 

 

 

 

მიზანი 4 - LEADER მიდგომის და ყაზბეგის განვითარების ჯგუფის მდგრადობის შენარჩუნება და ეფექტიანობის გაზრდა. 

ამოცანა ქმედება 
განმახორციე

ლებელი 

განხორციე

ლების 

სავარაუდო 

პერიოდი 

ინდიკატორი არსებული 
მისაღწევ

ი 

ამოცანა 4.1 

- ყაზბეგის 

განვითარებ

ის ჯგუფის 

სტრუქტურ

ისა და 

წევრთა 

უნარების 

გაძლიერებ

ა 

ორგანიზაც

იული 

4.1.1. კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტრენინგ- 

სემინარებში მონაწილეობა; 

4.1.2. ახალი, კვალიფიციური წევრების 

მოზიდვა; 

4.1.3. სხვადაასხვა პარტნიორულ ქსელებში 

გაწევრიანება; 

4.1.4. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა; 

4.1.5 სტაბილური დაფინანსების წყაროს 

მოპოვება; 

 LAG/GALAG/

დონორი 

ორგანიზაცი

ები 

 4.1.1. 2020-

2024; 4.1.2. 

2020-2024; 

4.1.3. 2020-

2024; 4.1.4. 

2020-2024; 

4.1.5. 2020-

2024;  

  

 4.1.1. კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელ ტრენინგ- 

სემინარებში მონაწილეთა 

რაოდენობა; 

4.1.2. ახალი, კვალიფიციური 

წევრების რაოდენობა 

რომელიც შეუერთდა LAG-s; 

4.1.3. პარტნიორული 

ქსელების რაოდენობა 

რომელშიც LAG-

იგაწევრიანებულია; 

 4.1.1. -
4.1.2. – 20; 
4.1.3. -1; 
4.1.4.1. –  
4.1.4.2.-
4.1.5. – 0; 

 4.1.1. – 
8; 
4.1.2. – 
30; 4.1.3. 
-4; 4.1.4.1 
– 12; 
4.1.4.2. – 
4;  4.1.5. -
1; 
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მდგრადობ

ის 

უზრუნველ

ყოფისათვი

ს. 

4.1.4.1. შემუშავებული და 

დაფინანსების მოსაპოვებლად 

გაგზავნილი განაცხადის 

რაოდენობა; 

4.1.4.2.მოპოვებული 

დაფინანსების ოდენობა; 

4.1.5 მოძიებული სტაბილური 

დაფინანსების წყაროს 

ოდენობა; მიღებული 

დაფინანსება. 

ამოცანა 4.2 

- 

საქართველ

ოში და მის 

ფარგლებს 

მიღმა 

მოქმედ   

LEADER 

ჯგუფებთან 

პარტნიორ

ობა; 

 

4.2.1 საუკეთესო პარაქტიკების გაზიარების  

სამუშაო შეხვედრებში, ფორუმებსა და 

კონფერეციებში მონაწილეობა; 

4.2.2. სხვა LAGებთან ერთობლივი აქტივობების/ 

პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება; 

4.2.3. სხვა LAGებთან  ერთობლივ 

საკოორდინაციო შეხვედრებში მონაწილეობა;  

 LAG/GALAG

/დონორი 

ორგანიზაცი

ები 
 4.2.1.2020-

2024; 4.2.2. 

2020-2024; 

4.2.3. 2020-

2024; 
  

 4.2.1 LAG-ის წევრების 

რაოდენობა რომლებმაც 

მონაწილეობა მიიღეს 

საუკეთესო პარაქტიკების 

გაზიარების  სამუშაო 

შეხვედრებში, ფორუმებსა და 

კონფერეციებში; 

4.2.2. ერთობლივად 

დაგეგმილი და 

განხორციელებული 

აქტივობების/ პროექტების 

რაოდენობა; 

4.2.3. გამართული ერთობლივ 

საკოორდინაციო 

შეხვედრების რაოდენობა;  

 4.2.1. -0; 

4.2.2. 0; 

4.2.3. -0; 

 4.2.1. -
40; 4.2.2. 

– 4;  

4.2.3. -4; 
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ამოცანა 4.3 

- 

ადგილობრ

ივ 

თვითმმარ

თველობას

თან და 

ცენტრალუ

რ 

ხელისუფლ

ებასთნ 

თანამშრომ

ლობ 

გაძლიერებ

ა; 

4.3.1 საჯარო სექტორში დასაქმებული 

თანამშრომელის კვალიფიკაციის საჭიროებათა 

კვლევა: 

4.3.2 კვლევაზე დაყრდნობით კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელ აქტივობებში ჩართულობა; 

4.3.3. კვლევაზე დაყრდნობით საჭირო 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; 

4.3.4.სტატისტიკური მონაცემის შეგროვების 

მეთოდოლოგიის შემუშავება და შესაბამისი 

პროგრამების უზრუნველყოფა; 

4.3.5. საჯარო, კერძო და არასამთავრობო 

სექტორს შორის არსებული კომუნიკაციის 

სტრატეგიის განხორციელება. 

4.3.6 არსებულ საკოორდინაციო პლათფორმებში 

მონაწილეობა; 

4.3.7. მუნიციპალიტეტის საჭიროებიდან 

გამომდინარე ერთობლივი პროექტების და 

ღონისძიებების განხორციელება; 

 LAG/კერძო 

სექტორი/ყაზ

ბეგის 

მუნიციპალი

ტეტის 

მერია/დონო

რი 

ორგანიზაცი

ები/არასამთა

ვრობო 

ორგანიზაცი

ები. 

 4.3.1.  2020-

2021; .4.3.2. 

2021- 2022; 

4.3.3. 2021-

2022; 

4.3.4.2020-

2024;  

4.3.5.2020-

2024; 4.3.6. 

2020-2024; 

4.3.7. 2020-

2024; 
  

 4.3.1 საჯარო სექტორში 

დასაქმებული 

თანამშრომელის 

კვალიფიკაციის საჭიროებათა 

კვლევის რაოდენობა: 

4.3.2 კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი აქტივობების 

რაოდენობა/ მონაწილეთა 

რაოდენობა რომლებმაც 

გაიარეს  კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი ტრენინგ-

სემინარები; 

4.3.3. შესყდული 

აღჭურვილობის რაოდენობა ; 

4.3.4. სტატისტიკური 

მონაცემის შეგროვების 

პროგრამის რაოდენობა; 

4.3.5. აქტივობების 

რაოდენობა რომლებიც 

განხორციელდა საჯარო, 

კერძო და არასამთავრობო 

სექტორს შორის არსებული 

კომუნიკაციის 

სტრატეგიიდან; 

4.3.6 საკოორდინაციო 

შეხვედრების რაოდენობა 

რომელშიც მონაწილეობდა 

LAG-ის წევრები; 

4.3.7. ერთობლივად 

განხორციელებული 

პროექტების და 

ღონისძიებების რაოდენობა; 

 4.3.1. -1; 

.4.3.2. -10; 

4.3.3. -0; 

4.3.4. -0; 

4.3.5. - 1; 
4.3.6. -1; 
4.3.7. – 3; 

 4.3.1. -2; 

4.3.2. -13; 

4.3.3. -10; 

4.3.4. -1; 

4.3.5. – 

12; 4.3.6. 
– 9;  
4.3.7.- 11; 
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4.4. LEADER 

მიდგომის 

პოლულარი

ზაცია 

ადგილობრ

ივ დონეზე; 

4.4.1 საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება 

LEADERმიდგომის პოპულარიზაციის მიზნით; 

4.4.2 LEADER  მიდგომაზე დაყრდნობით 

პროექტების განხორციელება, 

LAG/GALAG/დ

ონორი 

ორგანიზაცი

ები/არასამთა

ვრობო 

ორგანიზაცი

ები/ 

მუნიციპალი

ტეტი/მუნიც

იპალიტეტი/

საქართველო

ს 

რეგიონული 

განვითარები

სა და 

ინფრასტრუქ

ტურის 

სამინისტრო 

4.4.1. 2020-

2022;   4.4.2 

2020- 2024; 

4.4.1. ორგანიზებული 

საინფორმაციო შეხვედრების 

რაოდენობა.  4.4.2 LEADER 

მიდგომის პრინციპით 

განხორციელებული პროექტების 

რაოდენობა; 

4.4.1. - 0;  

4.4.2. -1; 

4.4.1. – 4; 

4.4.2. - 5; 
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სტრატეგიის მონიტორინგის და შეფასების მექანიზმი 
 

 

წინამდებარე სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნების და ამოცანების მიღწევის თუ 

ეფექტიანობის განსაზღვრისათვის, დაგეგმილია სტრატეგიის განხორციელების პროცესის 

მონიტორინგი და შეფასება;  

მონიტორინგის და შეფასების მიზანია, მოხდეს სტრატეგიის განხორციელების პროცესში 

არსებული ხარვეზების (ასეთის არსებობის შენთხვევაში) იდენტიფიცირება, რაც საშუალებას იძლევა 

დროული ინტერვენციის და საჭიოების შემთხვევაში  დოკუმენტის მოდიფიცირების. 

სტრატეგიის განხორცილების მონიტორინგს და შეფასებას განახორციელებს  LAG-ის 

მონიტორინგისა და შეფასების ჯგუფი, წინასწარ გაწერილი მონიტორინგისა და შეფასების გეგმის 

მიხედვით; მონიტორინგი განხორციელდება კვარტალურად და მომზადდება   შესაბამისი 

ანგარიშები, ხოლო შეფასება მოხდება ორ ეტაპად, გენერალური ანსამბლეის მხრიდან სტრატეგიის 

დოკუმენტის დამტკიცებიდან 2 წლის შემდეგ და 2024 წელს. მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით 

ინფორმაციის შეგროვება მოხდება რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევებით, როგორც LAG-ში 

არსებული ადამიანური რესურსით, ასევე, შესაძლებლობის შემთხვევაში, დაქირავებული 

კონსულტანტის  დახმარებით. 

 


