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      სხდომას ესწრებოდნენ:  საკრებულოს წევრი დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე  ამირან 
გიგინეიშვილი, დროებითი ჯგუფის წევრები: საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 
თავმჯდომარე  ვერიკო კვირკველია,  საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი 
რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე  გიორგი ჩახვაძე,  საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, 
განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე, 
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე,  საკრებულოს 
ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე  ბესიკ კუპრაძე,  
საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველები“-ს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ კუკულავა, 
საკრებულოს წევრი კახა თედორაძე, საკრებულოს ფრაქცია  ,,ძალა ერთობაშია“ თავმჯდომარის 
მოადგილე იოსებ ჩხაიძე, მერიის ეკონომიკისა და ქონების სამსახურის ეკონომიკისა და ტურიზმის  
განყოფილების უფროსი მაია აფხაზავა, პროფესორი შუქრი თავართქილაძე.

      დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე  ამირან გიგინეიშვილი მიესალმა დამსწრე 
საზოგადოებას  და აღნიშნა, რომ პირველ სხდომაზე მათ ისაუბრეს, თუ რას ნიშნავს ზოგადად 
მდგრადი განვითარების სტრატეგიული გეგმა და რა ნაწილებისგან უნდა შედგებოდეს. იგი მოიცავს 
გარკვეულ პერიოდს და არ შეიძლება იყოს ერთ წლიანი, რადგან თვითონ ბიუჯეტი დგება ერთი წლის 
ვადით.  სტრატეგიული გეგმა, როგორც წესი,  გათვლილია რამდენიმე წელზე, რაც საშუალებას იძლევა 
მომავალი წლების ბიუჯეტში ამ კუთხით გათვალისწინებული იქნას გარკვეული საკითხები.  
გრიგოლეთის მდგრადი განვითარების სტრატეგიული გეგმა გათვლილია ხუთ წელზე, კერძოდ, 2019-
2023 წლებზე.  პირველ სხდომაზე დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრებმა ასევე ისაუბრეს სოფლის 
სკანირების შესახებ და განიხილეს კვლევის შედეგები. ასევე, გარკვეული ჩასწორებები განხორციელდა    
SWOT ანალიზში.

      დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ  დღევანდელ სხდომაზე  საუბარი შეეხება 
ისეთ საკითხს, როგორიცაა სტრატეგიული მიმართულებები, რითაც დასრულდება სტრატეგიული 
გეგმის მიმოხილვა, შემდგომი  ეტაპი კი იქნება განხორციელების გეგმის განხილვა.

      პროფესორმა შუქრი თავართქილაძემ აღნიშნა, რომ გრიგოლეთს კურორტის სტატუსი მართალია  
უკვე მინიჭებული აქვს,  მაგრამ მას უნდა მიეკუთვნოს სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი კურორტის 
სტატუსი, რაც გაცილებით მეტ გარანტიას შექმნის ინვესტირების კუთხით და შესაბამისად, უფრო 
მეტად შეუწყობს ხელს მის განვითარებას, მაგრამ ამას ჭირდება საფუძველი და საერთაშორისო 
დასაბუთება.

      დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრების აზრით,  გრიგოლეთი საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეს 
საერთაშორისო რანგის სამკურნალო-გამაჯანსაღებელ კურორტად.    

      სტრატეგიული გეგმის განხილვის პროცესში დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ 
გამოთქმული იქნა სხვადასხვა სახის შენიშვნები და მოსაზრებები, რომელთა გათვალისწინების 
შედეგად პროექტში შევიდა იქნა გარკვეული შესწორებები და ცვლილებები, რომლის მიხედვით 
პერსპექტიული ხედვა 2021 წლისთვის და სტრატეგიული მიმართულებები და ამოცანები სოფელ 
გრიგოლეთისთვის საბოლოოდ ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:



5. პერსპექტიული ხედვა 2021 წლისთვის

   გრიგოლეთი გადაიქცევა მიმზიდველ საერთაშორისო რანგის სამკურნალო - გამაჯანსაღებელ 
კურორტად,  სადაც  კმაყოფილი მოქალაქეები იცხოვრებენ. იქნება კარგი  მუნიციპალური 
(კომუნალური) ინფრასტრუქტურა, ადგილობრივი  მოსახლეობა იქნება მეტი პროფესიული 
უნარჩვევების მქონე, ტურისტული ობიექტები აკმაყოფილებენ ყველა სტანდარტებს, გრიგოლეთში 
„ლურჯი პლაჟია“, საინვესტიციო გარემო მაღალი კონკურენტუნარიანობით გამოირჩევა.

6.სტრატეგიული მიმართულებები და ამოცანები სოფელ გრიგოლეთისთვის

6.1.  საჯარო ხელისუფლების შესაძლებლობების განვითარება
6.1.1. მუნიციპალური ადმინისტრაციული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
6.1.2. მოსახლეობის მონაწილეობის ხარისხის გაუმჯობესება
6.1.3. განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარება

6.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების განვითარება
6.2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის შემდგომი რეაბილიტაცია, ასფალტით ან რკინა-ბეტონით 

პრიორიტეტული შიდა გზების სრული დაფარვა და რეგულარული მოვლის უზრუნველყოფა.
6.2.2. მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემით ხარისხიანი სასმელი წყლის, უწყვეტი 

ენერგომომარაგების და ბუნებრივი აირის მიწოდების სრული უზრუნველყოფა.
6.2.3. წყალარინების მოწყობა

6.3.  მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება
6.3.1. კომერციული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა

6.4.  ტურიზმის განვითარება
6.4.1. ტურისტების მოზიდვის პროგრამა

6.5.  პლაჟის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ტერიტორიული დაგეგმვა
6.5.1. ტერიტორიული დაგეგმვის უზრუნველყოფა
6.5.2. პლაჟის ხელმისაწვდომობა

6.6.  ბუნებრივი რესურსების და მატერიალური აქტივების ეფექტიანი მართვა, მდგრადი 
განვითარება.

6.6.1. სამეცნიერო ტექნოლოგიების გამოყენებით მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფა

6.7.  მცირე და საშუალო მასშტაბის სოფლის მეურნეობის განვითარება
6.7.1. ფერმერთა ცოდნისა და უნარ- ჩვევების ამაღლება
6.7.2. თხილის წარმოების განვითარება
6.7.3. ციტრუსების წარმოების განვითარება
6.8.  ჯანდაცვის გაუმჯობესება



6.8.1. სამედიცინო სერვისი ადგილზე

6.9.  ეკოსისტემის აღდგენის ღონისძიებები, გარემოსდაცვითი საქმიანობა
6.9.1. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ქმედითი სისტემის დანერგვა, ნარჩენების გატანის 

უზრუნველყოფა და სპონტანური ნაგავასაყრელების გაუქმება
6.9.2. მოსახლეობის გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება
6.9.3. ეკოსისტემის აღდგენის ღონისძიებები
6.9.4. გარემოს კონსერვაცია

6.10. კულტურული და სპორტული ტრადიციების განვითარება
6.10.1. სხვადასხვა სახის და მასშტაბის ტრადიციული სპორტული დღესასწაულების, შეჯიბრებების, 

კონკურსების ორგანიზება
6.10.2. სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
6.10.3. კულტურული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

   საკრებულოს ფრაქცია  ,,ძალა ერთობაშია“ თავმჯდომარის მოადგილემ,  იოსებ ჩხაიძემ აღნიშნა, რომ 
უნდა განისაზღვროს  სასმელი წყლით   მომარაგების წყარო, რადგან ამის გარეშე ფასს ვერ 
განსაზღვრავენ. თავის დროზე შეფასებული იყო, რომ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გააჩნდა მტკნარი 
წყლის ისეთი მარაგი, რითაც შესაძლებელი იყო ფოთის მუნიციპალიტეტის  მომარაგებაც.

    საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეს ალექსანდრე მახათაძეს მიაჩნა, რომ  
პროექტში უნდა ჩაემატოს შიდა გზებზე გარე განათების მოწყობა, რასაც დროებითი სამუშაო ჯგუფის 
წევრებიც დაეთანხმნენ. 

    საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 
თავმჯდომარე ემზარ თევდორაძე დაინტერესდა, განხორციელდა თუ არა მსგავსი პროექტი სხვა 
ქვეყნებში, რადგან  მათი გამოცდილების გაზიარება  უდავოდ წაადგებოდათ და გაუადვილებდათ 
საქმეს.  

   საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარემ  ბესიკ 
კუპრაძემ აღნიშნა, რომ გრიგოლეთში სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ პლაჟის გარკვეულ 
მონაკვეთებზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების დროს მოხდა ქვა-ღორღის  დაყრა, რის გამოც შეიქმნა ძალიან 
ცუდი მდგომარეობა მაგნიტურ ქვიშასთან დაკავშირებით. 

   პროფესორმა შუქრი თავართქილაძემ განმარტა, რომ ანალოგიური პროექტები განხორციელდა მრავალ 
ქვეყანაში. მათ შორის ბულგარეთში, სიცილიაში. ასევე, გელენჯიკსა და ბიჭვინთაში. რაც შეეხება 
სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციას, ამ მიზნით შეიძლება  გამოყენებულ იქნას  რამდენიმე  მეთოდი, 
როგორსაც მაგალითად,  პლაჟის აღსადგენად მიმართეს მახინჯაურსა და ბიჭვინთაში. ადრე  
სანაპიროზე ხდებოდა ხრეშის ან რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების დაყრა. ამჟამად სწავლობენ 
წყალქვეშა დინებების მიმართულებებს და ამის მიხედვით ხდება ქვიშის ჩაყრა, რის შემდეგაც ზღვის 
დინება თვითონ ანაწილებს ქვიშას, მაგრამ  ამ მეთოდს გრიგოლეთში მანამ ვერ გამოიყენებენ, სანამ არ 



მოხდება  წყალქვეშა დინებების ჰიდროგრაფიული რუკის დაგეგმვა, მანამდე კი მხოლოდ მექანიკური 
გზით არის შესაძლებელი ქვა-ღორღის გატანა.

   საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარის  ბესიკ 
კუპრაძის აზრით, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საფეხმავლო ბილიკები, რადგან ე.წ. ,,დაჩნიკები“-ს 
მიერ სანაპიროსთან მისასვლელი გზა ფაქტიურად ჩაკეტილია. გარდა ამისა, ტურიზმის საინფორმაციო 
უზრუნველყოფის კუთხით, ძალიან კარგი იქნება დაიდგას ჯიხურები, სადაც ვიზიტორები მიიღებენ 
ამომწურავ ინფორმაციას. რაც შეეხება ალტერნატიულ საბავშვო ბაღს, ამასთან დაკავშირებით აღნიშნა, 
რომ წყალწმინდაში ფუნქციონირებდა ასეთი სახის ბაღი, მაგრამ მშობლებმა ბავშვების მიყვანა მაინც 
ჩვეულებრივ საბავშვო ბაღში არჩიეს.

   საკრებულოს წევრის, კახა თედორაძის თქმით,  ეკოლოგიური თვალსაზრისით მიზანშეწონილია და 
ძალიან კარგი იქნება ველობილიკების მოწყობაც. ასევე, ინტერნეტსივრცეში მეტი ინფორმაცია უნდა 
განთავსდეს გრიგოლეთის შესახებ.

    პროფესორმა შუქრი თავართქილაძემ  აღნიშნა, რომ აუცილებლად უნდა დაისვას საკითხი  
გრიგოლეთის მიწათსარგებლობის გენერალური განაშენიანების გეგმის   შესახებ. ასევე მიიჩნევს, რომ 
უნდა მოხდეს გრიგოლეთის პლაჟის მაგნიტური შემადგენლობის აზომვის გაგრძელება მთელს 
ტერიტორიაზე.       



7. 2019 – 2023 წწ  სამოქმედო გეგმა - სოფელი გრიგოლეთი

7.1.  საპროექტო მიმართულება:  საჯარო ხელისუფლების შესაძლებლობების განვითარება 

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე
ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდ
ო 
ბიუჯეტი

1 გრიგოლეთის სანაპირო 
საბჭოს დაფუძნება და 
შესაძლებლობათა 
განვითარება

გრიგოლეთი მოსახლეობის მონაწილეობის 
ხარისხის გაუმჯობესება

დაფუძნდება „სანაპირო საბჭო“. 
სანაპირო საბჭოს წევრებს გაეზრდებათ 
ცოდნა და უნარები აწარმოონ 
მონიტორინგისა და ადვოკატირების 
კამპანიები

4000

1 სტრატეგიის შეფასება და 
შემდგომი განახლება

ლანჩხუთი, 
გრიგოლეთი

მუნიციპალური ადმინისტრაციული 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

გრიგოლეთის განვითარების 
სტრატეგიული გემა გახდება 
მუდმივად განახლებადი

0

3 სკოლის შენობის 
რეაბილიტაცია

გრიგოლეთი განათლების ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

შესაძლებელი გახდება მოსწავლეთა 
განათლების ადგილზე მიღება

200000

4 ალტერნატიული 
საბავშვო ბაღი 
გრიგოლეთში

გრიგოლეთი განათლების ინფრასტრუქტურის 
განვითარება

სკოლამდელი ასაკის 12 ბავშვის 
ადგილზე მომზადება სასკოლოდ

5000

5 სახელდება, ნუმერაცია გრიგოლეთი მუნიციპალური ადმინისტრაციული 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

დასახლება მიიღებს ურბანულ ნიშნებს ?

7.2.  საპროექტო მიმართულება:  კომუნალური ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების განვითარება 

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე
ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდ
ო 
ბიუჯეტი



1 შიდა გზებისა და ბეტონის 
სანიაღვრე არხების მოწყობა 
(სულ 6,4 კმ)

გრიგოლეთის 
ყველა უბანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი რეაბილიტაცია, 
ასფალტით ან რკინაბეტონით 
პრიორიტეტული შიდა გზების 
სრული დაფარვა და 
რეგულარული მოვლის 
უზრუნველყოფა.

გაუმჯობესდება მოსახლეობის 
სოციალურ ეკონომიკური 
მდგომარეობა, შეიქმნება კომპორტული 
გადაადგილების გარემო 
მოსახლეობისა და ტურისტებისთვის

650000

2

წყალმომარაგების სისტემის 
რეაბილიტაცია

გრიგოლეთი მოსახლეობისთვის ცენტრალური 
სისტემით ხარისხიანი სასმელი 
წყლის, უწყვეტი 
ენერგომომარაგების და 
ბუნებრივი აირის მიწოდების 
სრული უზრუნველყოფა.

წყალმომარაგების ქსელი 
მოემსახურება ყველა ოჯახს და 
ტურისტულ ობიექტებს

620000

4 გარე განათების მოწყობა  
შიდა გზებზე გზაზე (6,4 კმ) 
და ექსპლოატაცია

გრიგოლეთი საგზაო ინფრასტრუქტურის 
შემდგომი რეაბილიტაცია, 
ასფალტით ან რკინაბეტონით 
პრიორიტეტული შიდა გზების 
სრული დაფარვა და 
რეგულარული მოვლის 
უზრუნველყოფა.

ადგილობრივ მოსახლეობას და 
მგზავრებს შეეძლებათ ღამით 
კომფორტულად და უსაფრთხოდ 
მგზავრობა

35000

5 წყალარინების სისტემის 
მოწყობა 

გრიგოლეთი წყალარინების მოწყობა 12 ტურისტული ობიექტი, 19 ოჯახი 
ჩაერთვება კანალიზაციის ერთიან 
სისტემაში

1800000

7.3.  საპროექტო მიმართულება:  მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე
ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდ
ო 
ბიუჯეტი

1 ბოსტნეულის სასათბურე 
მეურნეობების განვითარების 
სტრატეგიის შემუშავება  და 

გრიგოლეთი კომერციული საქმიანობის 
განვითარების ხელშეწყობა

გაიზრდება ადგილობრივი 
მოსახლეობის შემოსავალი 40%-ით

8000



შეაბამისი ინვესტიციებიმ 
მოძიების ხელშეწყობა

7.4.  საპროექტო მიმართულება:  ტურიზმის განვითარება

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე
ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდ
ო 
ბიუჯეტი

1 ტურიზმის საინფორმაციო 
უზრუნველყოფა 
გრიგოლეთიში

გრიგოლეთი ტურისტების მოზიდვის პროგრამა გაიზრდება შესაძლო ტურისტების 
რაოდენობა 100%-ით

15000

2

გრიგოლეთის შესახებ 
საინფორმაციო ბუკლეტების 
გამოცემა და გავრცელება

საქართველოს 
ტუროპერატორებ
ი

ტურისტების მოზიდვის პროგრამა გაიზრდება შესაძლო ტურისტების 
რაოდენობა 40%-ით

2000

3 პლაჟის დასუფთავების 
ღონისძიებათა 
პერმანენტული ჩატარება

გრიგოლეთი ტურისტების მოზიდვის პროგრამა გაიზრდება შესაძლო ტურისტების 
რაოდენობა 40%-ით

30000

4 ზღვის სანაპიროზე 
საფეხმავლო და 
ველობილიკების  მოწყობა

გრიგოლეთი ტურისტების მოზიდვის პროგრამა გაიზრდება შესაძლო ტურისტების 
რაოდენობა 40%-ით

60000

7.5.  საპროექტო მიმართულება:  პლაჟის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ტერიტორიული დაგეგმვა

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე
ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდ
ო 
ბიუჯეტი

1 შეხვედრა სანაპირო ზონის 
ახლომდებარე მიწების 
მფლობელებთან და მათთან 
შეთანხმების მიღწევა 
საშუალო და გრძელ ვადიან 
მიზნებთან დაკავშირებით 

გრიგოლეთი ტერიტორიული დაგეგმვის 
უზრუნველყოფა

გაიზრდება ტურისტების რაოდენობა 
60%-ით

0



ტერიტორიულ დაგეგმასთან 
დაკავშირებით

2 პლაჟის რეაბილიტაციის 
ღონისძიებები

გრიგოლეთი პლაჟის ხელმისაწვდომობა შენარჩუნდება არსებული პლაჟის 
საერთო ფართობი

450000

3 გრიგოლეთის 
მიწათსარგებლობის 
გენერალური განაშენიანების 
გეგმა

7.1. საპროექტო მიმართულება:  ბუნებრივი რესურსების და მატერიალური აქტივების ეფექტიანი მართვა, მდგრადი განვითარება.

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე
ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდ
ო 
ბიუჯეტი

1 გრიგოლეთის  პლაჟის 
მაგნიტური შემადგენლობის 
აზომვვის გაგრძელება მთელს 
ტერიტორიაზე

გრიგოლეთი სამეცნიერო ტექნოლოგიების 
გამოყენებით მდგრადი 
განვითარების უზრუნველყოფა

დადგინდება პლაჟის მაგნიტური 
შემადგენლობა, რაც ხელს შეუწყობს 
სამკურნალო ტურიზმის განვითარების 
ღონისძიებათა დაგეგმვას

5500

2

მზის პანელებისა და მზის 
კოლექტორებისთვის 
საცდელი პროექტის 
ტექნიკურ-ეკონომიკური 
დასაბუთება

გრიგოლეთი, 
გურიას ბაზა

სამეცნიერო ტექნოლოგიების 
გამოყენებით მდგრადი 
განვითარების უზრუნველყოფა

პროექტის განხორციელება 
უზრუნველყოფს შემდგომში 
ტექნოლოგიის დანერგვას 
მოსახლეობის სულ მცირე 30%-ში

12000

7.2.   საპროექტო მიმართულება:  მცირე და საშუალო მასშტაბის სოფლის მეურნეობის განვითარება

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე
ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდ
ო 
ბიუჯეტი

1 ტრენინგ საჭიროებათა 
დადგენა, ფონდების 
მოზიდვა და ტრენინგის 
ჩატარება ფერმერებისათვის 

გრიგოლეთი ფერმერთა ცოდნისა და უნარ- 
ჩვევების ამაღლება

ცოდნასა და უნარ ჩვევას აიმაღლებს 
სულ მცირე 30 ფერმერი ან მომავალი 
ფერმერი, კოოპერატორი

5000



ადგილობრივი სოფლის 
მეურნეობის მდგრადობასა 
და მომგებიანობასთან 
დაკავშირებით

2 საკონსულტაციო 
მომსახურება ფერმერულ 
საქმიანობაზე დაფუძნებული 
ალტერნატიული შემოსავლის 
მიღების საკითხთან 
დაკავშირებით

გრიგოლეთი ფერმერთა ცოდნისა და უნარ- 
ჩვევების ამაღლება

განვითარებისთვის საჭირო 
ინფორმაციას მიიღებს 400 ოჯახზე 
მეტი.

3500

7.3.   საპროექტო მიმართულება:  ჯანდაცვის გაუმჯობესება

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე
ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდ
ო 
ბიუჯეტი

1 საექიმო უბნის გახსნა და 
ფუნქციონირება

გრიგოლეთი სამედიცინო სერვისი ადგილზე მოსახლეობის 100%-ს შეეძლება 
ადგილზე მიიღოს სამედიცინო 
შემოწმების სერვისი

50000

2

აფთიაქის გახსნა გრიგოლეთი სამედიცინო სერვისი ადგილზე მოსახლეობის 100%-ს შეეძლება 
ადგილზე მიიღოს სამედიცინო 
მედიკამენტები

50000

7.4.   საპროექტო მიმართულება:  ეკოსისტემის აღდგენის ღონისძიებები, გარემოსდაცვითი საქმიანობა

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე
ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდ
ო 
ბიუჯეტი

3 ნარჩენების მართვის საკითზე 
საინფორმაციო ბუკლეტის 
შექმნა და გავრცელება 
მოსახლეობაში

გრიგოლეთი მოსახლეობის გარემოსდაცვითი 
ცნობიერების ამაღლება

შემცირდება სპონტანური 
ნაგავსაყრელების რაოდენობა 40%-ით

450

5 ბროშურის გამოცემა გარემოს 
დაცვითი ღონისძიებების 
მნიშვნელობასთან  
დაკავშირებით

გრიგოლეთი მოსახლეობის გარემოსდაცვითი 
ცნობიერების ამაღლება

გაიზრდება მოსახლების, უმთავრესად 
ახალგაზრდა თაობის 
გარემოსდაცვითი ცნობიერება

650



6 სანაპირო პარკის განახლება 
და კონსერვაცია

გრიგოლეთი გარემოს კონსერვაცია განახლდება მწვანე გარემო, გაიზრდება 
ტურისტების კმაყოფილების ხარისხი 
და შესაბამისად მათი რაოდენობა

100000

7.5. საპროექტო მიმართულება:  კულტურული და სპორტული ტრადიციების განვითარება

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე
ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდ
ო 
ბიუჯეტი

1 ახალგაზრდების 
მოხალისეობის განვითარება

გრიგოლეთი სხვადასხვა სახის და მასშტაბის 
ტრადიციული სპორტული 
დღესასწაულების, შეჯიბრებების, 
კონკურსების ორგანიზება

ახალგაზრდული ინიციატივების 
დაფინანსება გაზრდის მათ 
აქტიურობას 60%-ით

5000

7 ბიბლიოთეკის გახსნა 
გრიგოლეთში

გრიგოლეთი კულტურული 
ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია

გაიზრდება წიგნიერების, 
ინფორმირებულობის ხარისხი

45000

5 „გურიას“  საფეხბურთო ბაზის 
შემდგომი განვითარება

გრიგოლეთი სპორტული ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია

გაიზრდება ადგილობრითა დასაქმების 
პოტენციალი, გაიზრდება საბიუჯეტო 
შემოსავლები

500000




