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                ქ. ლანჩხუთი                                                                                                             08. 08.2019 წელი 

      სხდომას ესწრებოდნენ:  საკრებულოს წევრი დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე  ამირან 

გიგინეიშვილი, დროებითი ჯგუფის წევრები: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე, საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გიორგი გვარჯალაძე, საკრებულოს წევრი კახა 

თედორაძე,  მერიის ეკონომიკისა და ქონების სამსახურის ეკონომიკისა და ტურიზმის  

განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ქრისტინე ზენაიშვილი, პროფესორი შუქრი 

თავართქილაძე.

       მოწვეული სტუმარი: საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი(იურიდიულ საკითხებში) ია მოქია.

      დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე  ამირან გიგინეიშვილი მიესალმა დამსწრე 

საზოგადოებას  და აღნიშნა, რომ წინა სხდომაზე მათ ისაუბრეს მდგრადი განვითარების 

სტრატეგიულ გეგმასა და მის შემადგენელ ნაწილებზე. მან აღნიშნა, რომ  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.  

       სტრატეგიული გეგმის განხილვის პროცესში დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ 

გამოთქმული იქნა სხვადასხვა სახის შენიშვნები და მოსაზრებები, რომელთა გათვალისწინების 

შედეგად პროექტში შეტანილ იქნა გარკვეული შესწორებები და ცვლილებები, რომლის მიხედვით 

პერსპექტიული ხედვა 2021 წლისთვის და სტრატეგიული მიმართულებები და ამოცანები სოფელ 

გრიგოლეთისთვის საბოლოოდ ჩამოყალიბდა. 

   დროებითი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელმა ამირან გიგინეიშვილმა აღნიშნა, რომ  სანაპირო სოფელ 
გრიგოლეთის 2019-2023 წლების მდგრადი განვითარების ინტეგრირებულ გეგმას  დაემატა შემდეგი 
მუხლი. კერძოდ:

             3.6 გრიგოლეთის სანაპირო ქვიშის მაგნიტური ანომალია



3.6.1  პროექტის მიერ ჩატარებული ღონისძებათა დეტალური აღწერა

3.6.2. პროექტის მოსარგებლე ჯგუფის მონაწილეობის აღწერა

3.6.3  პროექტის რაოდენობრივი შედეგები

3.6.4 პროექტის მყისიერი გავლენა მიზობრივ ჯგუფზე

3.6.5  პროექტის გავლენა ზოგადად საზოგადოებაზე

       დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარემ  აღნიშნა, რომ ლანჩხუთის საინფორმაციო 

ცენტრმა 2016 წლის მაისში გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ დაფინანსებული პროექტის-

„თანამშრომლობა გურიის სანაპიროს მდგრადი განვითარებისთვის“ ფარგლებში, ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ გრიგოლეთში ჩაატარა კვლევა. კვლევის მიზანი იყო სოფლის 

მოსახლეობის საჭიროებათა განსაზღვრა, ასევე ტურისტების მომსახურების ხარისხის კვლევა.  ეს 

კვლევა მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ სანაპირო დასახლების 5 წლიანი სტრატეგიის ფორმირების 

პროცესისთვის.

   კვლევის პროცესში მოპოვებულ იქნა ინფორმაცია სოფლის მოსახლეობის მხრიდან და 

ტურისტებისგან რაოდენობრივი კვლევის მეთოდით.

   დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარემ ამირან გიგინეიშვილმა აღნიშნა, რომ  2019-2023 წწ 

სამოქმედო გეგმა წინა სხდომაზე იქნა განხილული, რომელიც გადაეგზავნა ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და  ინფრასტრუქტურის სამსახურს სავარაუდო 

ბიუჯეტის განსაზღვრის მიზნით. მან გააცნო სხდომის წევრებს მერიის სივრცითი მოწყობისა და  

ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ შესწორებული  2019-2023 წწ სამოქმედო გეგმა.  



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 სავარაუდო 

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 4000



7.2.  საპროექტო მიმართულება:  კომუნალური ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების განვითარება 

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე

ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდო 

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

3200000

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

150000

4 გარე განათების მოწყობა  

შიდა გზებზე გზაზე (6,4 კმ) 

და ექსპლოატაცია

გრიგოლეთი საგზაო ინფრასტრუქტურის 

შემდგომი რეაბილიტაცია, 

ასფალტით ან რკინაბეტონით 

პრიორიტეტული შიდა გზების 

ადგილობრივ მოსახლეობას და 

მგზავრებს შეეძლებათ ღამით 

70000



სრული დაფარვა და 

რეგულარული მოვლის 

უზრუნველყოფა.

კომფორტულად და უსაფრთხოდ 

მგზავრობა

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 სავარაუდო 

ბიუჯეტი

1 ბოსტნეულის სასათბურე 

მეურნეობების განვითარების 

სტრატეგიის შემუშავება  და 

შეაბამისი ინვესტიციებიმ 

მოძიების ხელშეწყობა

გრიგოლეთი კომერციული საქმიანობის 

განვითარების ხელშეწყობა

გაიზრდება ადგილობრივი 

მოსახლეობის შემოსავალი 40%-ით

8000

7.4.  საპროექტო მიმართულება:  ტურიზმის განვითარება



N პროექტის დასახელება ადგილმდებარეო

ბა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდო 

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 

ტუროპერატორები

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

120000

4 ზღვის სანაპიროზე 

საფეხმავლო და 

ველობილიკების  მოწყობა

გრიგოლეთი ტურისტების მოზიდვის 

პროგრამა

გაიზრდება შესაძლო ტურისტების 

რაოდენობა 40%-ით

15000

7.5.  საპროექტო მიმართულება:  პლაჟის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ტერიტორიული დაგეგმვა

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე

ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდო 

ბიუჯეტი



1 შეხვედრა სანაპირო ზონის 

ახლომდებარე მიწების 

მფლობელებთან და მათთან 

შეთანხმების მიღწევა 

საშუალო და გრძელ ვადიან 

მიზნებთან დაკავშირებით 

ტერიტორიულ დაგეგმასთან 

დაკავშირებით

გრიგოლეთი ტერიტორიული დაგეგმვის 

უზრუნველყოფა

გაიზრდება ტურისტების რაოდენობა 

60%-ით

0

2 პლაჟის რეაბილიტაციის 

ღონისძიებები

გრიგოლეთი პლაჟის ხელმისაწვდომობა შენარჩუნდება არსებული პლაჟის 

საერთო ფართობი

450000

3 გრიგოლეთის 

მიწათსარგებლობის 

გენერალური განაშენიანების 

გეგმა

350000

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

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე

ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდო 

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

6000



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

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

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე

ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდო 

ბიუჯეტი

1 ტრენინგ საჭიროებათა 

დადგენა, ფონდების 

მოზიდვა და ტრენინგის 

ჩატარება ფერმერებისათვის 

ადგილობრივი სოფლის 

მეურნეობის მდგრადობასა 

და მომგებიანობასთან 

დაკავშირებით

გრიგოლეთი ფერმერთა ცოდნისა და უნარ- 

ჩვევების ამაღლება

ცოდნასა და უნარ ჩვევას აიმაღლებს 

სულ მცირე 30 ფერმერი ან მომავალი 

ფერმერი, კოოპერატორი

5000



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

7.8.   საპროექტო მიმართულება:  ჯანდაცვის გაუმჯობესება

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე

ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდო 

ბიუჯეტი

1 საექიმო უბნის გახსნა და 

ფუნქციონირება

გრიგოლეთი სამედიცინო სერვისი ადგილზე მოსახლეობის 100%-ს შეეძლება 

ადგილზე მიიღოს სამედიცინო 

შემოწმების სერვისი

150000

2

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

ადგილზე მიიღოს სამედიცინო 

მედიკამენტები

50000

7.9.   საპროექტო მიმართულება:  ეკოსისტემის აღდგენის ღონისძიებები, გარემოსდაცვითი საქმიანობა

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე

ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდო 

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

7.10. საპროექტო მიმართულება:  კულტურული და სპორტული ტრადიციების განვითარება

N პროექტის დასახელება ადგილმდებარე

ობა

სტრატეგიის ამოცანა მოსალოდნელი შედეგი სავარაუდო 

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




