
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის  სამინისტრო 

დეკემბერი, 2014 

„საქართველოს მთავრობა ღია მმართველობის ფარგლებში“ 

 

 

სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტების შედეგად: 

 აშენდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა საგზაო ინფრასტრუქტურას; 

 განხორციელდა ტურისტული და კულტურული ძეგლების რეაბილიტაციის პროექტები; 

 აშენდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემას, 

სარწყავ არხებს; 

 მოეწყო და მოწესრიგდა ნაგავსაყრელები; 

 აშენდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი კორპუსები; 

 განხორციელდა სტიქიის შედეგების სწრაფი ლიკვიდაცია; 

 ქვეყნის მასშტაბით, დამონტაჟდა 82 ამბულატორია; 

 განხორციელდა მასშტაბური ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

 

 

2014 წლის 11 თვის ბიუჯეტის შესრულება (მლნ. ლარი) 

 
 

 

                      

სამინისტროს 2014 წლის ბიუჯეტი 



 
 

 

2013 წელი - ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა 

 გაიხსნა ქობულეთის შემოვლითი გზის    12.4-კმ-იანი მონაკვეთი (I ლოტი) 

 მიმდინარეობს ქობულეთის შემოვლითი გზის მომდევნო 19-კმ-იანი მონაკვეთის 

მშენებლობა, რომელიც 2016 წელს დასრულდება (II ლოტი) 

 
ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე დასრულებული(307მლნ) და   

                               მიმდინარე(712მლნ) პროექტები 

 თბილისი-რუსთავი -17კმ.   

ღირებულება - 88.8 მლნ. ლარი 



დასაქმდა: 300 მდე ადამიანი 

მიმდინარე 

 

 რუისი-აგარა -19 კმ.  

ღირებულება - 70 მლნ. ლარი 

დასაქმდა: 500 მდე ადამიანი 

დასრულებული 8 კმ. 

 

 აგარა-ზემო ოსიაური -12 კმ.  

ღირებულება - 105 მლნ. ლარი 

დასაქმდება 300 დან 500-მდე 

მიმდინარე 

       

 ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი - 15.2 კმ.  

ღირებულება - 71 მლნ. ლარი + 22.1 მლნ. ევრო 

დასაქმდა: 300 მდე ადამიანი 

მიმდინარე 

 

 ქუთაისის შემოვლითი - სამტრედია - 24 კმ.    

ღირებულება - 69.6 მლნ. ლარი + 20.9 მლნ. ევრო. 

დასაქმდა: 350 მდე  ადამიანი 

დასრულებული 14.7კმ 

 

 ქუთაისის შემოვლითი -17.3 კმ.  

ღირებულება - 77 მლნ. ლარი + 20.6 მლნ. ევრო 

დასაქმდა: 600 მდე  ადამიანი 

დასრულებული 

 

 სამტრედია-გრიგოლეთი -11.5 კმ.    

ღირებულება - 153.5 მლნ. ლარი 

დასაქმდება 300 დან 500-მდე 

მიმდინარე 

 

 ქობულეთის შემოვლითი -13.5 კმ. ლოტი I 

ღირებულება - 140 მლნ. ლარი 

დასაქმდა: 740 მდე  ადამიანი 

დასრულებული 

 

 ქობულეთის შემოვლითი - 18 კმ. ლოტი II 

ღირებულება - 209.8 მლნ. ლარი 

დასაქმდა: 660 მდე ადამიანი 

მიმდინარე 



              

  

 

2013-2014 წლები - გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

 

 2013-2014 წლებში (11 თვე), ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე მოძრაობა გაიხსნა 52 კმ. 

გზაზე; 

 2014 წლის ბოლომდე, ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე მოძრაობა, ჯამში, 40 კმ. გზაზე 

იქნება გახსნილი 

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 554 კილომეტრ გზას; 

 აშენდა 19 ახალი ხიდი; 

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 87 ხიდს; 

 

 

2014 წელი - გზების რეაბილიტაციის პროექტები 

 

11 თვეში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 291 კმ. საავტომობილო გზას: 

 საერთაშორისო მნიშვნელობის - 76.6 კმ. 

 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის - 197.2 კმ 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის - 18.2 კმ 

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 42 ხიდს. 

 აშენდა 10 ახალი ხიდი 

 

 

როშკა-არხოტის 25 კმ-იანი გზის მშენებლობა 

 

 2014 წელს შემუშავდა როშკა-არხოტის გზის მშენებლობისთვის საჭირო პროექტი; 

 გზის მშენებლობა 2015 წელს დაიწყება. 

 გზის გაჭრის შემდეგ, მშობლიურ მხარეში 30-ზე მეტი ოჯახი აპირებს დაბრუნებას 

 

 

2014 წელი - წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაციის 

პროექტები 

 

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB/EU)  

 

 ბანკის პირველი სესხის (40 მლნ. ევრო) ფარგლებში, დასრულდა სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 12 დასახლებულ პუნქტში: ჭიათურა, ტყიბული, ურეკი, ოზურგეთი, ასპინძა, 

კასპი, სურამი, სართიჭალა, ლანჩხუთი, ზესტაფონი, წყალტუბო, წალენჯიხა; 

 2014 წელს ევროკავშირთან  ხელი მოეწერა ევროპის საინვესტიციო ბანკის მეორე სესხის 

(40 მლნ. ევრო) საპროექტო ხელშეკრულებას და 8 მილიონი ევროს ოდენობის საგრანტო 

ხელშეკრულებას;   



 ბანკის მეორე სესხის ფარგლებში, დაკონტრაქტდა 24 პროექტი. სამუშაოები უკვე 

მიმდინარეობს: გურჯაანში, ახალციხეში, აბაშაში, სენაკში, ხობში, ონში, ოზურგეთში, 

წნორში, ბოლნისში. 

 სხვადასხვა პროექტებიდან მიღებული ეკონომიების ფარგლებში, სასმელი წყლის 

მიწოდება გაუმჯობესდა: წყალტუბოში, სურამში, ზესტაფონში, სართიჭალაში, მარნეულში, 

კასპში, თერჯოლაში, ფოთში, სენაკში.  

 კომპანიის სახსრებით, სამუშაოები მიმდინარეობს: კასპში, მარნეულში, ახალ სამგორში, 

სოფ. ლაითურში და სოფ. ნოსირში. 

 

აზიის განვითარების ბანკის (ADB) დაფინანსებით: 

 

 დასრულდა 30 მლნ. ლარამდე ღირებულების პროექტის პირველი ფაზა ანაკლიასა და 

მესტიაში - სასმელი წყლისა და წყალარინების ქსელის მშენებლობა.  

 108 მლნ. დოლარის ფარგლებში, განხორციელდება ზუგდიდისა და ფოთის 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა; 

 წყალმომარაგების მასშტაბური პროექტები მიმდინარეობს ქუთაისში, ფოთსა და 

ანაკლიაში, ღირებულება - 60 მლნ. ლარი 

 დასრულების ეტაპზეა სასმელი წყლისა და წყალარინების ქსელების მშენებლობა 

მესტიაში, ღირებულება - 12 მლნ. ლარი;   

 დაკონტრაქტდა ურეკისა და მესტიის წყლისა და წყალარინების სისტემის მოწყობის 

პროექტები, ჯამში - 94 მლნ. ლარი 

 შედეგად, მალე 24-საათიანი წყალმომარაგება ექნება 300 000-ზე მეტ ადამიანს ანაკლიაში, 

მესტიაში, ურეკში, შეკვეთილში, ფოთში, ქუთაისში,    ზუგდიდში. 

 

 

2014 წელი - ტურისტული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

რეაბილიტაცია 

 

33 პროექტი, ჯამური ღირებულებით (WB) -  34.1 მლნ. ლარი  

 დასრულებული 11 პროექტი, ჯამური ღირებულებით -13.5 მლნ. ლარი  

 მიმდინარე 5 პროექტი, ჯამური ღირებულებით - 5.4 მლნ. ლარი  

 დაგეგმილი 17 პროექტი, ჯამური ღირებულებით - 15.2 მლნ. ლარი. პროექტების 90% 

დაიწყება 2015 წელს.  

 

2015 წელს დაიწყება, ასევე, მსოფლიო ბანკის ახალი, 75-მლნ. დოლარის ღირებულების 

პროექტი, რომლის ფარგლებშიც, განახლდება მცხეთა-მთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის 

ტურისტული ინფრასტრუქტურა. 

                      

 ილია ჭავჭავაძის ძეგლის რეაბილიტაცია 

 

 საზოგადოების დიდი ხნის მოთხოვნის გათვალისწინებით- განხორციელდა ილია 

ჭავჭავაძის ძეგლის რეაბილიტაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიწამურში. 



 პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და მისმა ღირებულებამ   500 000 ლარზე 

მეტი შეადგინა. 

 

 

თეთნულდის სათხილამურო კურორტის მშენებლობა 

 

 კურორტი, ერთდროულად, 4100 მოთხილამურეს მოემსახურება.  

 სასრიალო ტრასების მთლიანი სიგრძე, დაახლოებით, 169 კმ-ს შეადგენს, საბაგიროების 

საერთო რაოდენობა - 20-ს. 

 თეთნულდს ექნება ამიერკავკასიაში ყველაზე გრძელი - 9.5 კმ სიგრძის და ყველაზე დიდი 

ვერტიკალური ვარდნის მქონე - 1.7 კმ სიმაღლის სათხილამურო ტრასა. 

 პროექტის საერთო ღირებულება 40 მლნ. ევროა.   

 პროექტს აფინანსებენ საქართველოსა და საფრანგეთის მთავრობები. სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ფარგლებში, უკვე დაკონტრაქტებულია 30.8 მლნ ლარის ღირებულების 

სამშენებლო სამუშაოები.  

 პროექტის პირველი ფაზის დასრულება დაგეგმილია 2015 წლის ბოლოს. 

 

 

2014 წელი - ნაგავსაყრელის მოწესრიგება 

 

 კეთილმოეწყო და გამართულ საექსპლუატაციო რეჟიმში შევიდა 19 პრიორიტეტული 

ნაგავსაყრელი, ჯამური ღირებულებით - 7.3 მლნ. ლარი. 

 

 

ქუთაისის რეგიონული ნაგავსაყრელი 

 

 შემუშავდა იმერეთის რეგიონის ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობის 

ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასების დოკუმენტი; 

 დაიგეგმა და 2015 წელს დაიწყება იმერეთის ახალი, საერთაშორისო სტანდარტების 

ნაგავსაყრელის მშენებლობა; 

 ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელი შესაბამისი სტანდარტებით დაიხურება და 

რეკრეაციულ    ზონად გადაკეთდება 

 პროექტი 26 მლნ. ევრო ჯდება: 20 მლნ. - KFW-ს სესხი,            4 მლნ.  - სახელმწიფო 

ბიუჯეტის წილი, 2 მლნ. - გრანტი 

 

 

სახლები და კორპუსები - იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის 

 

 2013 წელს იძულებით გადაადგილებულ პირებს 439 ბინა გადაეცა. პროგრამის ჯამური 

ღირებულება - 16 მლნ. ლარი. 

 2014 წლის პროგრამის ჯამური ღირებულება 36 მლნ. ლარი. 



 ფოთში, ბორჯომსა და კასპში აშენებულ და რეაბილიტირებულ კორპუსებში დევნილებს, 

ჯამში, 411 ბინა გადაეცათ.  

 ქუთაისში უკვე დასრულებულია 110-ბინიანი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია. 

ზუგდიდში მიმდინარეობს 10 კორპუსის მშენებლობა.   

 შედეგად, წლის ბოლოს, დევნილები, ჯამში, კიდევ 430 ბინას მიიღებენ. 

 

 

2013-2014 წლები - ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

 

 2013-2014 წლებში განხორციელდა 9.8 მლნ. ლარის ღირებულების 56 ნაპირდაცვითი 

ღონისძიება. 

 2013 წელს ნაპირდაცვითი ღონისძიებები ჩატარდა 33 ობიექტზე. ბიუჯეტი - 4.8 მლნ. 

ლარი. 

 2014 წელს ნაპირდაცვითი ღონისძიებები ჩატარდა 23 ობიექტზე. ბიუჯეტი - 5.0 მლნ. 

ლარი. 

 

ადლიასა და სარფის ნაპირგამაგრება 

 

ადლიაში მაგრდება 1 კმ-მდე სიგრძის სანაპირო ზოლი 

 პროექტის ღირებულება - 5 მლნ. ლარი; 

 სამუშაოებზე დასაქმებული 70 ადამიანიდან 60 ადგილობრივი მცხოვრებია. 

 სარფში მაგრდება 1.5 კმ სიგრძის სანაპირო ზოლი და ნაპირის მიმდებარე მთიან 

ტერიტორიაზე ეწყობა ქვის ცვენისგან დამცავი ბადე.  

 პროექტის ღირებულება - 50 მლნ. ლარი; 

 სამუშაოებზე დასაქმებულია 300 მდე ადამიანი, ძირითადად - ადგილობრივი მოსახლე 

 

 

კონფლიქტსპირა სოფლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება 

 

სალთვისი-ტირიფონის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია: 

 39 სოფელს მიეწოდება სარწყავი წყალი; 

 ირწყვება 18 200 ჰა. მიწა; 

 პროექტის ღირებულება - 13.4 მლნ ლარი. 

 გამყოფი ხაზის 9 სოფელში მოეწყო ჭაბურღილები და წყლის რეზერვუარები; 

მიმდინარეობს დაქსელვის პროექტზე მუშაობა, რათა რეზერვუარებიდან მოსახლეობის 

წყალმომარაგება განხორციელდეს. 

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდა იგოეთი - ლამისყანა - ახმაჯის საავტომობილო გზას. 

 პროექტის ღირებულება - 2.9 მლნ. ლარი. 

 

      

 

 



სამედიცინო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

 

 ქვეყნის მასშტაბით, დასრულდა 82 ამბულატორიის მონტაჟი. ამბულატორიები სრულად 

არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. პროექტის 

ღირებულება - 2.5 მლნ. ლარი 

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში 220-ადგილიანი მრავალპროფილიანი 

საუნივერსიტეტო კლინიკა შენდება. კლინიკის მშენებლობის ღირებულება - 41 მილიონი 

ლარი.  

 იწყება მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს მშენებლობა დედოფლისწყაროში. 

მშენებლობის ღირებულება - 3.7 მლნ. ლარი. 

 

 

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია 

 

ხელი მოეწერა ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-   

რეაბილიტაციის შესახებ ხელშეკრულებას. პროექტის მიხედვით: 

 რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საბაგირო გზის 4 მონაკვეთს, ჯამური სიგრძით - 2.5კმ; 

 განახლებული საბაგიროს მეშვეობით ერთმანეთს დაუკავშირდება ჭიათურის ცენტრი და 

ქალაქის გარეუბნები;  

 პროექტის ღირებულება - 13 მლნ. ევრო; 

 დასრულების ვადა - 2016 წელი. 

 

 

საერთო საცხოვრებელი კომპლექსი სტუდენტებისთვის 

 

 მომზადდა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, 300-ადგილიანი საერთო 

საცხოვრებელი კომპლექსის პროექტი ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე: 

 კომპლექსი სრულად იქნება ადაპტირებული შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე 

პირთათვის; 

 ექნება კეთილმოწყობილი ეზო, სპორტული მოედნებითა და სხვა ინფრასტრუქტურით.  

 მშენებელ კომპანიასთან უკვე გაფორმდა 5 მლნ. 250 ათასი ლარის ღირებულების 

კონტრაქტი. 

 მშენებლობა 2015 წლის გაზაფხულზე დაიწყება და მომავალი წლის ბოლოს დასრულდება 

 

 

მეტროსადგურ „უნივერსიტეტის“ მშენებლობა 

 

2014 წელს დასრულდა მეტროსადგურ „უნივერსიტეტის“ საპროექტო სამუშაოები და 

გამოცხადდა ტენდერი სამშენებლო სამუშაოებზე. 

 პროექტის განხორციელების შედეგად, თბილისს 23-ე მეტროსადგური დაემატება. 



 მეტროპოლიტენში ახალი მშენებლობა, ბოლოს, 2000 წელს განხორციელდა, როცა 

ექსპლუატაციაში შევიდა სადგურ „ვაჟა-ფშაველას“ 1.2-კმ-იანი ერთმხრივი მოძრაობის 

სადგური. 

 

 

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია 

 

 2013-2014 წლებში, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

100 მლნ. ლარზე მეტი თანხა იქნა გამოყოფილი. 

 სამინისტრომ 2014 წელს „მეგზევის დღეზე“, დარიალის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის 

პერიოდში, 24-საათიან საგანგებო რეჟიმში მომუშავე ადამიანები შრომითი თავდადებისთვის 

დააჯილდოვა. 

 

 

დასაქმება სამინისტროს პროექტებში 

 

2013 წლის 1 სექტემბრიდან 2014 წლის 1 სექტემბრამდე, სამინისტროს სხვადასხვა 

ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, დაახლოებით, 12 800-მდე დროებით სამუშაოს 

მაძიებელი დასაქმდა. აქედან: 

 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტრამენტის მიერ - 6 200-მდე; 

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის   მიერ - 4 500-მდე; 

 საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ - 200-მდე; 

 ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპანიის                მიერ - 350-მდე; 

 სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის მიერ -  1350-მდე; 

 „თეთნულდ დეველოპმენტის“ მიერ - 180-მდე. 

 

 

სამხედრო მობილიზაცია და გაწვევა 

 

 2013 წელს მთლიანობაში 10 ათასამდე წვევამდელის გაწვევა მოხდა. 

 2014 წლის საგაზაფხულო გაწვევის პერიოდში სავალდებულო სამხედრო სამსახურში 

7000-ზე მეტი წვევამდელი გაიწვიეს. 

 

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი და სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა 

 

აღნიშნული პროგრამის საერთო ღირებულებამ 2013-2014 წლებში 460 მლნ. ლარზე მეტი 

შეადგინა. ორივე პროექტის ფარგლებში საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში 14 000-მდე 

საშუალო და მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა. 

 აჭარა - 1201 პროექტი, ჯამური ღირებულება - 9.7 მლნ. ლარი 

 გურია - 1075 პროექტი, ჯამური ღირებულება - 19.6 მლნ. ლარი 



 იმერეთი - 3513 პროექტი, ჯამური ღირებულება - 104.4 მლნ ლარი 

 სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 2655 პროექტი, ჯამური ღირებულება 75.8 მლნ. ლარი 

 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი - 754 პროექტი, ჯამური ღირებულება - 42.1 მლნ ლარი 

 მცხეთა-მთიანეთი - 1171 პროექტი, ჯამური ღირებულება - 26.8 მლნ ლარი 

 სამცხე-ჯავახეთი - 912 პროექტი, ჯამური ღირებულება - 37.9 მლნ. ლარი 

 ქვემო ქართლი - 1001 პროექტი, ჯამური ღირებულება - 57.6 მლნ. ლარი 

 კახეთი - 1315 პროექტი, ჯამური ღირებულება 58.9 მლნ ლარი. 

               

 

ადგილობრივი თვითმმართველობების რეფორმა 

 

 2014 წლის თებერვალი - მიღებულია საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“.  

 შედეგად, თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა გაიზარდა 12-მდე, ჩამოყალიბდა 59 

თვითმმართველი მუნიციპალიტეტი. 

 ახალი კოდექსის შესაბამისად, ქვეყანამ პირდაპირი წესით პირველად აირჩია 12 ქალაქის 

მერი და 59 მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

 2013-2014 წლებში სამინისტრომ 1820 საჯარო მოხელე გადაამზადა. 2015 წლიდან 

ამოქმედდება ადგილობრივ მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის მარეგულირებელი 

კანონმდებლობა.  

 2015 წელს საჯარო მოხელეები კვალიფიკაციას აიმაღლებენ შვეიცარიის განვითრების 

სააგენტოს მიერ გამოყოფილი 5 მლნ.-იანი გრანტისა და მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი 

2 მლნ.-იანი დახმარების ფარგლებში. 

 

 

რეგიონების განვითარება და გაძლიერება 

 

2014 წლის 9 ივლისს მთავრობამ „2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული 

განვითარების პროგრამა“ დაამტკიცა.  

პროგრამა განსაზღვრავს საქართველოს რეგიონული პოლიტიკის ძირითად მიზნებსა და 

ამოცანებს, შესაბამის პრიორიტეტებსა და ღონისძიებებს და ადგენს საჭირო პირობებს, 

ქვეყნის რეგიონების დაბალანსებული და მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

სისტემური ხელშეწყობისთვის, შემდეგი 3 წლის განმავლობაში. 

 აღნიშნული პროგრამა გახდა საფუძველი ევროკავშირთან ხელმოწერილი ფინანსური 

შეთანხმებისა, რომელიც, საქართველოში რეგიონული განვითარების მხარდასაჭერად, 30 

მილიონი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს 

 დასკვნით ფაზაშია შესული რეგიონების განვითარების სტრატეგიების 

განხორციელებისთვის შესაბამისი სამოქმედო გეგმების შემუშავების სამუშაოები 

 

 

 


