
თავი V 
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტების და პროგრამების 

ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები  
  
1. ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 
 
 
1.1.   სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ 

 
1.1.1 საპენსიო უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 35 02 01) 
 

• საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი 
ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ 
და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ 
საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო 
პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით.  

• სახელმწიფო პენსიით უზრუნველყოფილი იქნა  იანვარში 687.0 ათასამდე პირი, 
თებერვალში - 686.4 ათასზე მეტი, მარტში - 686.4 ათასზე მეტი პირი, აპრილში-689.5 ათასზე 
მეტი პირი, მაისში-690.0 ათასზე მეტი პირი და ივნისში-691.6 ათასზე მეტი პირი, ხოლო 
სახელმწიფო კომპენსაცია გაიცა იანვარში 18.1 ათასზე მეტ პირზე, თებერვალში - 19.6  
ათასზე მეტ პირზე, მარტში - 19.8 ათასზე მეტ პირზე, აპრილში - 19.9 ათასზე მეტ პირზე, 
მაისში - 20.0 ათასზე მეტ პირზე და ივნისში-20.2 ათასზე მეტ პირზე. 

 
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა  663.0 მლნ ლარი. 
 
1.1.2 სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 35 02 02) 
 

• საანგარიშო პერიოდში საარსებო შემწეობის მიმღებ ოჯახთა რაოდენობამ იანვარში 
შეადგინა 452.8 ათასზე მეტი ოჯახი, თებერვალში – 432.0 ათასამდე, მარტში – 436.3 
ათასამდე ოჯახი, აპრილში - 433.2 ათასამდე ოჯახი, მაისში - 436.4 ათასამდე ოჯახი, 
ივნისში - 440.5 ათასზე მეტი ოჯახი;  

• ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო 
დახმარება გაეწია იანვარში 522 პირს, თებერვალში - 943, მარტში – 1038, აპრილში - 958, 
მაისში - 892 და ივნისში - 983 პირს;  

• ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობით იანვარში  უზრუნველყოფილ იქნა 213.6 ათასზე 
მეტი პირი, თებერვალში - 216.5 ათასზე მეტი, მარტში – 216.4 ათასზე მეტი, აპრილში - 211.7 
ათასზე მეტი, მაისში - 210.7 ათასზე მეტი, ივნისში - 212.1 ათასზე მეტი პირი; 

• რეინტეგრაციის შემწეობა გაიცა იანვარში 266 ბავშვზე, თებერვალში – 269, მარტში – 271 
ბავშვზე, აპრილში - 267 ბავშვზე, მაისში - 269 ბავშზე და ივნისში - 276 ბავშვზე.  

• სოციალური პაკეტი იანვარში გაიცა 143.6 ათასზე მეტ პირზე, თებერვალში - 144.2 ათასზე 
მეტ პირზე, მარტში - 144.3 ათასზე მეტ პირზე, აპრილში-144.3 ათასზე მეტ პირზე, მაისში- 
144.0 ათასზე მეტ პირზე და ივნისში-144.0 ათასზე მეტ პირზე. 

• საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებ პირთა რაოდენობამ მიმდინარე წლის იანვარში 
შეადგინა 54.1 ათასზე მეტი პირი, თებერვალში – 53.4 ათასზე მეტი, მარტში – 34.6 ათასზე 
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მეტი, აპრილში - 34.4 ათასზე მეტი, მაისში - 34.4 ათასზე მეტი და ივნისში - 34.3 ათასზე 
მეტი პირი. 

• შრომითი მოვალეობის შეასრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად 
მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით იანვარში დახმარება მიიღო 956-მა პირმა, 
თებერვალში - 946-მა, მარტში - 982-მა, აპრილში - 983-მა, მაისში - 977-მა და ივნისში - 998-მა 
პირმა. 
 
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა   304.2 მლნ ლარი. 
 
1.1.3 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (პროგრამული კოდი 35 02 03) 
 
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწია: 
 

• „ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში – 240 ბენეფიციარს, 
თებერვალში – 245, მარტში – 243, აპრილში-237 ბენეფიციარს, მაისში-293-ს და ივნისში-310 
ბენეფიციარს; 

• „ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში – 342 ბენეფიციარს, 
თებერვალში – 360, მარტში - 346, აპრილში - 380, მაისში - 430  ბენეფიციარს; 

• „დღის ცენტრების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში – 1 243 ბენეფიციარს, თებერვალში 
– 1 286, მარტში – 1 291, აპრილში - 1 331, მაისში - 1321 და ივნისში - 1 248 ბენეფიციარს; 

• „მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების კვებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ 
ფარგლებში იანვარში – 604 ბენეფიციარს, თებერვალში – 676, მარტში – 696, აპრილში - 663, 
მაისში - 869 და ივნისში - 922 ბენეფიციარს; 

• „სათემო ორგანიზაციების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში – 126 ბენეფიციარს, 
თებერვალში – 128, მარტში – 139, აპრილში - 133, მაისში - 136 და ივნისში-140 ბენეფიციარს; 

• „მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში – 1 084, თებერვალში – 1 101, 
მარტში – 1 105, აპრილში - 1 110, მაისში- 1 132 და ივნისში - 1 149 ბენეფიციარს; 

• „მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში – 340 ბენეფიციარს, 
თებერვალში – 342,  მარტში – 337, აპრილში - 331, მაისში - 329 და ივნისში - 325 
ბენეფიციარს; 

• „დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში იანვარში 
- 43 ბენეფიციარს, თებერვალში - 53, მარტში - 56, აპრილში - 58 და მაისში - 60 ბენეფიციარს; 

•  „დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში სმენის 
აპარატებით უზრუნველყოფილ იქნა: იანვარში - 6 ბენეფიციარი; „კოხლეარული 
იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტის“ ფარგლებში მორგება-რეგულირებით 
მომსახურება გაეწია 6 ბენეფიციარს, ხოლო ლოგოპედით მომსახურება გაეწია იანვარში 64 
ბენეფიციარს, თებერვალში - 66-ს, მარტში 69, აპრილში - 70-ს, მაისში - 73-ს და ივნისში - 73 
ბენეფიციარს. ყავარჯნებით, ხელჯოხ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა ხელჯოხებით და 
გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფილ იქნა სულ 78  ბენეფიციარი; 

• „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ ფარგლებში მაისში 
მომსახურება გაეწია 74 ბენეფიციარს. 
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1.2 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   

ცენტრალური აპარატი 
 სსიპ - „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“ 
 სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“ 

 
 
1.2.1 ჯანმრთელობის დაზღვევა (პროგრამული კოდი 35 03 01) 
 

• განხორციელდა სამიზნე ჯგუფების მათ შორის, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 
მოსახლეობის, სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და რუსთაველის პრემიის 
ლაურეატების, დევნილი მოსახლეობის, მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, საჯარო 
სკოლების და ზოგიერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგებისა და 
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის, სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი 
პირების. ასევე, 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, საპენსიო ასაკის მოსახლეობის, 
სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მკვეთრად გამოხატული 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა. 
პროგრამის ფარგლებში იანვარში დაფინანსებული იქნა 1 070.6 ათასზე მეტი ბენეფიციარის 
სადაზღვევო პრემია, თებერვალში – 1 072.6 ათასზე მეტი, მარტში - 974.0 ათასზე მეტი 
ბენეფიციარის სადაზღვევო პრემია; 

• მიმდინარე წლის 1 აპრილიდან განხორციელდა სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა 
0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, საპენსიო ასაკის მოსახლეობის, სტუდენტების, 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა. გაიცა აპრილში - 542.1 ათასზე მეტი, მაისში - 549.5 ათასზე 
მეტი, ხოლო ივნისში - 551.2 ათასამდე ბენეფიციარის სადაზღვევო პრემია. 
 
სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა  55.0 მლნ ლარი. 
 
1.2.2 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 02) 

 
• საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა 

გადაუდებელი  ამბულატორიული მომსახურების - 176.7 ათასამდე შემთხვევა, 
გადაუდებელი სტაციონარული  მომსახურების - 67.4 ათასზე მეტი, კარდიოქირურგიის - 1.0 
ათასამდე, მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის 13.9 ათასზე მეტი, ქიმიო, ჰორმონო და 
სხივური თერაპიის - 12.9 ათასამდე შემთხვევა. 
 
1.2.3 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 35 03 03) 
 
1.2.3.1 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 35 03 03 01) 
 

• „კიბოს სკრინინგის“ ფარგლებში დაფიქსირდა ძუძუს კიბოს სკრინინგის 10.3 ათასამდე 
შემთხვევა; საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის 12.1 ათასზე მეტი შემთხვევა; 
კოლორექტალური კიბოს სკრინინგის - 2.9 ათასზე მეტი შემთხვევა; პროსტატის კიბოს 
სკრინინგის - 2.9 ათასამდე, ხოლო კოლონოსკოპიური სკრინინგის - 76 შემთხვევა; 
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• „0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა განვითარების შეფერხების სკრინინგის“ კომპონენტის 
ფარგლებში კონსულტირებულ იქნა 0-6 წლამდე ასაკის  1.4 ათასზე მეტი ბავშვი;  

• „ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების 
პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში კონსულტაცია გაეწია 325 ბავშვს; მათ შორის 
ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, ძილის დარღვევების კვლევა - 304, 
ნეიროფსიქოლოგიური კვლევები - 292, ეპილეფტოლოგიური და 
ელექტროფიზიოლოგიური კვლევები - 28; 

• „ეპილეფსიის ადრეული დიაგნოსტიკის და პრევენციის“ კომპონენტის ფარგლებში  
საანგარიშო პერიოდში სულ რეგისტრირებული იყო 755 პაციენტი, მათგან 628-ს ჩაუტარდა 
პირველადი ეპილეფტოლოგიური სკრინინგი, 532-ს ელექტროენცეფალოგრაფიული 
სკრინინგი, 529-ს - ნეიროფსიქოლოგიური ტესტირება, ხოლო 536-ს ეპილეპტოლოგიური 
დასკვნითი დიაგნოსტიკა. 
 
1.2.3.2 იმუნიზაცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 02) 

 
• საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა: ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1 

წლამდე ასაკი) 27.5 ათასზე მეტი აცრა, ჰეპატიტი B საწინააღმდეგოდ (სამშობიარო–1წლამდე 
ასაკი) 26.0 ათასზე მეტი აცრა, პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–15 წლამდე ასაკი) 
147.8 ათასზე მეტი აცრა, დიფთერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, ჰეპატიტი „B“, ჰემოფილუს 
ინფლუენცა „B“ ტიპის საწინააღმდეგოდ (2 თვე–1 წლის ბავშვები) 76,9 ათასზე მეტი აცრა, 
დიფთერია, ტეტანუსის საწინააღმდეგოდ (1–6 წელი) ჩატარებულია 24.2 ათასამდე აცრა, 
ტეტანუსი–დიფთერიის საწინააღმდეგოდ (7–14 წელი) – 14.2 ათასამდე აცრა, წითელა, 
წითურა, ყბაყურას საწინააღმდეგოდ (1–14 წელი და უფროსი)  ჩატარებულია 63.4 ათასამდე  
აცრა, როტა ინფექციის საწინააღმდეგოდ (12–24 კვირა) ჩატარებულია 38.8 ათასამდე აცრა, 
დიფტერია-ყბაყურა-ტეტანუსის ვაქცინით ჩატარებულია 24.6 ათასამდე აცრა.  

• სპეციფიური შრატებისა და ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით  უზრუნველყოფის  
კომპონენტის ფარგლებში შეძენილ იქნა: ანტირაბიული  ვაქცინა –  39.0 ათასი დოზა, ცხენის 
სისხლის შრატზე დამზადებული ანტირაბიული იმუნოგლობულინი -  8.0 ათასი  დოზა;  
ასევე, შესყიდულ იქნა სხვადასხცა სახის სპეციფიკური  შრატები  და  ვაქცინები; 

•   დაფიქსირდა დიფტერიის 1 და ბოტულიზმის 4 შემთხვევა, ტეტანუსის საწინააღმდეგო 
შრატი გაუკეთდა 148 ბენეფიციარს, ანტირაბიული  იმუნოგლობულინი - 3.8 ათასზე მეტ 
ბენეფიციარს, ანტირაბიული ვაქცინა - 29.5 ათასამდე  ბენეფიციარს,  ყვითელი ცხელების  
საწინააღმდეგო  ვაქცინა  (10 დოზიანი)  -   539  ბენეფიციარს. 

• სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ უზრუნველყოფილ იქნა მიღებული მედიკამენტების, 
შპრიცების, ვაქცინებისა და შრატების გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების 
დაცვით ცენტრალური დონიდან ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე. 
 
1.2.3.3 ეპიდზედამხედველობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 03 03 03) 
 

• სქესობრივად გადამდებ დაავადებათა, ნოზოკომიური ინფექციების, დიარეული 
დაავადებების, მენინგოენცეფალიტებისა და ჰემორაგიული ცხელებების 
ეპიდზედამხედველობის კომპონენტების ფარგლებში ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი 
მასალების შესყიდვის ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ჰეპატიტების გავრცელების 
შესწავლა. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ვირუსულ ჰეპატიტებთან და მის რისკ–
ფაქტორებთან არაასოცირებული დაავადებების მქონე პაციენტების  გამოკვლევა 
ჰეპატიტების მარკერებზე (HBsAg, antiHBc და antiHCV). ჩატარდა 278 პაციენტის ტესტირება.  
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• სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე გამოკვლეულ იქნა 27 პირი; 
• ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის კომპონენტის ფარგლებში 

მიმდინარეობდა შერჩეული 7 სტაციონარული დაწესებულებების ინტენსიური 
თერაპიის/რეანიმაციის განყოფილებებში შეგროვილი საკვლევი მასალის 
მიკრობიოლოგიური გამოკვლევა და მიღებული ბაქტერიული კულტურების 
ანტიმიკრობული რეზისტენტობის შესწავლა. 
 
1.2.3.4 უსაფრთხო სისხლი (პროგრამული კოდი 35 03 03 04) 
 

• პროგრამაში ჩართულ სისხლის ბანკებში განხორციელდა 28.0 ათასზე მეტი დონაცია, 
მათგან 8.3 ათასამდე იყო უანგარო დონორი.  
 
1.2.3.5 პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია (პროგრამული კოდი 35 03 03 05) 
 

• პროგრამის ფარგლებში რიგ საწარმოებში ჩატარდა ჰიგიენური პირობების, კლინიკური 
პრობლემებისა და ტოქსიკოლოგიური გარემოს კვლევა და შეფასება.   
 
1.2.3.6 ინფექციური დაავადებების მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 06) 
 

• პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში 5 184 ბენეფიციარს გაეწია შესაბამისი 
მომსახურება დაფინანსდა - 5 472 შემთხვევა.  

 
1.2.3.7 ტუბერკულოზის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 03 07) 

          
• საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა 25.0 ათასამდე ამბულატორიული მომსახურების 

შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 13.4 ათასამდე პაციენტს;  
• სტაციონარული მომსახურება გაეწია 1.4 ათასზე მეტ პირს და  დაფიქსირდა 58.7 ათასზე 

მეტი შემთხვევა;  
• ჩატარდა 142 ქირურგიული ოპერაცია; 
• ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 32.7 ათასზე 

მეტი ბაქტერიოკოპული კვლევა; სადიაგნოსტიკო კვლევა 21.6 ათასამდე, ხოლო 
ქიმიოკონტროლი - 11.1 ათასზე მეტი. 
 
1.2.3.8 აივ-ინფექცია/შიდსი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08) 

 
• პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა 

ამბულატორიული  მომსახურების 16.1 ათასამდე შემთხვევა და სტაციონარული 
მომსახურების 4.3 ათასამდე საწოლ-დღე. ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 2.3 
ათასზე მეტმა პირმა, ხოლო სტაციონარულით - 276-მა  პირმა.  

• ჩატარდა 10.0 ათასზე მეტი სკრინინგული გამოკვლევა. ასევე ჩატარდა 6.9 ათასამდე ტესტის 
წინა და 6.8 ათასზე მეტი ტესტის შემდგომი კონსულტაცია. 

 
1.2.3.9 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 03 09) 

 
• პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ანტენატალური მეთვალყურეობით 

გათვალისწინებული 89.2 ათასამდე ვიზიტი; ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, 
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ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგის 
კომპონენტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 28.0 ათასზე მეტი ახალშობილი; 

• გენეტიკური პათოლოგიების გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 2.8 
ათასამდე ნიმუშის გამოკვლევა, მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა 
მკურნალობის 2.6 ათასზე მეტი შემთხვევა; 

• დაფიქსირდა მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის 6.1 
ათასამდე შემთხვევა; 

• ჩატარდა 11.7 ათასამდე პირველადი სმენის სკრინინგი. სმენის მეორადი სკრინინგი და 
ტიმპანომეტრია ჩაუტარდა 450 ახალშობილს, კომპიუტერული აუდიომეტრია - 
53ახალშობილს. 

 
1.2.3.10  ნარკომანია (პროგრამული კოდი 35 03 03 10) 

 
• ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკითა და სამედიცინო მეთვალყურეობით უზრუნველყოფილ იქნა 

2.2 ათასზე მეტი ბენეფიციარი, ხოლო სტაციონარული დეტოქსიკაციითა და 
რეაბილიტაციით ისარგებლა 143 პაციენტმა.  
 
1.2.4 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 

(პროგრამული კოდი 35 03 04) 
 
1.2.4.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა (პროგრამული კოდი 35 03 04 01) 
 

• ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ამბულატორიული მომსახურებით ისარგებლა 162-მა 
ბავშვმა, ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ამბულატორიული მომსახურებით 
ისარგებლა 95-მა პაციენტმა, ხოლო ფსიქიატრიული ამბულატორიული მომსახურებით 
ისარგებლა 18.5 ათასზე მეტმა პაციენტმა, ფსიქიატრიული კრიზისული ინტერვენციის 
კომპონენტის ფარგლებში მომსახურება გაეწია 357 პაციენტს; 

• ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურებით (როგორც მწვავე, ისე ქრონიკული) 3.6 
ათასზე მეტმა პირმა ისარგებლა, მათ შორის, დაფიქსირდა ბავშვთა და  მოზრდილთა 
ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურების 223.4 ათასამდე საწოლ-დღე, ხოლო 
ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების 
სტაციონარული მომსახურების ფარგლებში დაფიქსირდა 2.2 ათასზე მერი საწოლ-დღე;   
 
1.2.4.2 დიაბეტის მართვა (პროგრამული კოდი 35 03 04 02) 
 

• საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 729 
დიაბეტით დაავადებული ბავშვი, ხოლო სპეციალიზირებული ამბულატორიული 
დახმარებით ისარგებლა 2.4 ათასზე მეტმა პაციენტმა. 
 
1.2.4.3 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 04 03) 

 
• პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა 8.6 ათასზე შემთხვევა და პროგრამით ისარგებლა 96-

მა ბენეფიციარმა.  
 

1.2.4.4 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია (პროგრამული კოდი 35 03 04 04) 
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• პროგრამის ფარგლებში ჰემო და პერიტონეული დიალიზით მკურნალობის პროგრამაში 
ჩართული იყო 2.1 ათასზე მეტი  პაციენტი;  

• დაფიქსირდა თირკმლის ტრანსპლანტაციის 15 შემთხვევა.  
• განხორციელდა ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე 

საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვა. 
 

1.2.4.5 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა (პროგრამული კოდი 35 03 04 

05) 
 

• ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის 
ფარგლებში განხორციელდა  1.8 ათასზე მეტი ვიზიტი, 176 პაციენტს გაეწია შესაბამისი 
მომსახურება; 

• ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარული პალიატური მზრუნველობის კომპონენტის 
ფარგლებში დაფიქსირდა 2.4 ათასამდე საწოლ-დღე, მომსახურება გაეწია 271 პაციენტს. 

 
1.2.4.6 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას 

დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა (პროგრამული კოდი 35 03 04 06) 
 

• პროგრამის ფარგლებში სტაციონარული მომსახურება გაეწია იშვიათი დაავადებების მქონე 
და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებული 18 წლამდე ასაკის 178 ბავშვს, 
ხოლო  ამბულატორიული მომსახურება -132 ბავშვს; 

• ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა ამბულატორიული და 
სტაციონარული მკურნალობა გაეწია - 221 პაციენტს, დაფიქსირდა 3.1 ათასამდე შემთხვევა. 

 
1.2.4.7 სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება (პროგრამული 

კოდი 35 03 04 07) 
 

• პროგრამის ფარგლებში რეფერალური დახმარება გაეწია 9.6 ათასზე მეტ პაციენტს, ხოლო 
სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების პროგრამა მოემსახურა 332.2 ათასზე მეტ გამოძახებას.  
 
1.2.4.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 04 08) 

 
• სოფლად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები უზრუნველყოფილი არიან პირველადი 

ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით (ექიმთან ვიზიტი, ექიმის ვიზიტი ბინაზე, 
ლაბორატორიული გამოკვლევები, ექიმის მეთვალყურეობა და სხვა). ასევე 
გათვალისწინებულია სპეცდაფინანსება მაღალმთიან, სასაზღვრო და ოკუპირებული 
ტერიტორიების მოსაზღვრე რეგიონებში არსებული სამედიცინო დაწესებულებებისათვის.  

• პროგრამის ფარგლებში კონტრაქტით აყვანილია 2.7 ათასამდე ექიმი და ექთანი. 
• სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულ იქნა 8.5მლნ ლარზე მეტი; 

 
1.2.4.9 რეფერალური მომსახურება (პროგრამული კოდი 35 03 04 09) 

 
• პროგრამის ფარგლებში დაფიქსირდა სტიქიური უბედურებების, კატასროფების, საგანგებო 

სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს 
მთავრობის მიერ სხვა განსაზღვრულ შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო 
დახმარების 2.8 ათასზე მეტი შემთხვევა, მომსახურება გაეწია 2.5 ათასამდე პაციენტს. 
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1.2.4.10 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება (პროგრამული 

კოდი 35 03 04 10) 
 

• პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიულიად გამოკვლეულ იქნა 9.8 ათასამდე წვევამდელი. 
ჩატარდა 601 დამატებითი სტაციონარული გამოკვლევა. 

 
1.2.6 სამედიცინო მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდების მიზნით, სამედიცინო 

დაწესებულებების ფინანსური ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 35 03 06) 
 

• „ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით 
განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 
20 თებერვლის №309 განკარგულების შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 2 701.8 
ათასი ლარი. 
 
1.3 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული 

კოდი 35 01) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   

ცენტრალური აპარატი; 
 სსიპ - „სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო“; 
 სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“; 
 სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; 
 სსიპ - „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა 

და დახმარების სახელმწიფო ფონდი“ ; 
 სსიპ - „სამედიცინო მედიაციის სამსახური“ 
 სსიპ - „ნარკომანიის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების 

მართვის  ცენტრი“. 
 

1.3.1 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და 

მართვა (პროგრამული კოდი 35 01 01) 
 

• მიმდინარეობდა მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო 
პოლიტიკის შემუშავება და კოორდინაცია, აგრეთვე ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები; 

• „2013-2014 წლებში მიუსაფარი პირების დახმარების მიზნით გასატარებელ გადაუდებელ 
ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის N1946 
განკარგულების საფუძველზე შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის გადაწყვეტილებით 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ 
განხორციელდა მიუსაფარი პირების დასახმარებლად, კომპაქტურად მოწყობილი 
თავშესაფრების ტერიტორიაზე, სამედიცინო პუნქტის მოწყობა, სასწრაფო სამედინო 
ბრიგადის მიმაგრება, დაახლოებით 240-მდე ბენეფიციარის მედიკამეტებით, საკვებით, 
ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა და ადგილზე 24 საათიანი მორიგეობა.  
 
1.3.2 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 02) 
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• მიმდინარეობდა სამედიცინო საქმიანობის ხარისხის კონტროლი; 
• შემოწმდა 140-ზე მეტ სამედიცინო დაწესებულებაში პაციენტებისათვის გაწეული 

სამედიცინო დახმარების ხარისხი. სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია გაცემულ იქნა 4 
დაწესებულებაზე. გაცემულია 43 ნებართვა ავტორიზებულ აფთიაქზე და ფარმაცევტულ 
წარმოებაზე. 

• 64 ფარმაცევტულ დაწესებულებაში განხორციელდა 254 დასახელების ფარმაცევტული 
პროდუქტის შესყიდვა. 95 დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი, ლაბორატორული 
ანალიზისთვის, გადაეგზავნა, სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“; 

• „სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლის“ პროგრამის ფარგლებში 
მონიტორინგი ჩაუტარდა 5 სამედიცინო დაწესებულებას; 

• მომზადდა და გაიცა 139 წინასწარი შეთანხმების დოკუმენტი ნარკოტიკული საშუალებების, 
ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და პრეკურსორების იმპორტსა და ფსიქოტროპული 
ნივთიერებების ექსპორტზე; 

• კონტროლის ღონისძიებების შედეგად ჩამორთმეული იქნა 31.0 ათასამდე ერთეული 
(ტაბლეტი, კაფსულა, ამპულა)  აღრიცხვის დადგენილი წესის დარღვევით არსებული 
ფარმაცევტული პროდუქტი; 

• განხილულ იქნა 136 სააკრედიტაციო განაცხადი; განხორციელდა 61 სააკრედიტაციო 
ვიზიტი, ადგილზე შესწავლილ იქნა 191 დაწესებულება, მათ შორის 169 აფილირებული 
დაწესებულება. საანგარიშო პერიოდში პროფესიული განვითარების საბჭოს სხდომებზე 
განხილულ იქნა 79 საკითხი; 68 სასწავლებელს/დაწესებულებას მიენიჭა აკრედიტაცია 
დიპლომისშემდგომ  მზადებაზე  40 სარეზიდენტო პროგრამაში (აქედან 28 
სტომატოლოგიური პროფილის დაწესებულება); 1 სამედიცინო დაწესებულებას უარი ეთქვა 
აკრედიტაციის მინიჭებაზე 1 სარეზიდენტო პროგრამაში; 7 აკრედიტებულ 
დაწესებულებაში განხორციელდა კვოტის ცვლილება 10 სარეზიდენტო პროგრამაში; 2 
აკრედიტებულ დაწესებულებას 2  სარეზიდენტო პროგრამაში გაუუქმდა აკრედიტაცია; 5 
აკრედიტებულ დაწესებულებას/სასწავლებელს 8 სარეზიდენტო პროგრამაში, შეუმცირდა 
კვოტა/ლიმიტი. 

 
1.3.3 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 

(პროგრამული კოდი 35 01 03) 
 

• მიმდინარეობდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და ანალიზი; 

• უზრუნველყოფილია ქვეყანაში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა; 
• განხორციელდა ლაბორატორიული საქმიანობა, ეროვნული რეფერალური 

ლაბორატორიების ორგანიზება და ფუნქციონირება, განსაკუთრებით საშიშ ინფექციებთან 
დაკავშირებული საქმიანობა; 

• მიმდინარეობდა იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა და 
მისი განხორციელების ზედამხედველობა. 
 
1.3.4 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 35 

01 04) 
 

• მიმდინარეობდა სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების 
ადმინისტრირება, შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების შემუშავება და მართვა; 
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• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სოციალური დახმარების, პენსიებისა და სხვადასხვა 
ფულადი თუ არაფულადი სახელმწიფო (მათ შორის, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 
პროგრამით განსაზღვრული) დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა დადგენა, აღრიცხვა, 
მათთვის დახმარების დანიშვნა და მისი გაცემის ორგანიზება; 

• შეიქმნა ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა შვილად/შვილობილად 
აყვანის, მეურვეობისა და მზრუნველობის პროცესის კოორდინაცია, გასაშვილებელ ბავშვთა 
და შვილად აყვანის მსურველთა ცენტრალური საინფორმაციო ბანკი; 

• განხორციელდა მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების 
ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების შესყიდვა და მათი განხორციელების 
მონიტორინგი. 
 
1.3.5 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და 

დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 05) 
 

• ტრეფიკინგის მსხვერპლებს გაეწიათ სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული 
დახმარება:  

• განხორციელდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებით და სხვა სერვისებით 
მომსახურება; 

 ცხელი ხაზის მომსახურებით ისარგებლა 509 მოქალაქემ; 
 თავშესაფრების მომსახურებით ისარგებლა ოჯახში ძალადობის 24-მა 

სრულწლოვანმა და 24-მა არასრულწლოვანმა;  
 მსხვერპლებს გაეწიათ შემდეგი სახის დახმარებები: სამედიცინო – 22 

ბენეფიციარს, ფსიქოლოგიური - 28 ბენეფიციარს, იურიდიული დახმარება – 
13 ბენეფიციარს, ინდივიდუალური კონსულტაცია გაეწია 15 მოქალაქეს. 

• განხორციელდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ხანდაზმულთათვის 
და მშობელთა მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის, ფსიქოსამედიცინო რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში 
ინტეგრაციის ხელშეწყობა; სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი პირების 
ინსტიტუციონალური პატრონაჟი − მოვლა-პატრონობა, კვება, პირველადი სამედიცინო 
მომსახურება, დღის და სადღეღამისო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებები. 

• შესაბამისი მომსახურებით უზრუნველყოფილი იქნა ბავშვთა სახლებში, ხანდაზმულთა და 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატებში, ჩვილ ბავშვთა სახლში, 
ბავშვთა კრიზისულ ცენტრებში განთავსებული  534 ბენეფიციარი. 
 
1.3.6 სამედიცინო მედიაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 35 01 06) 

 
• მიმდინარეობდა სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში დაზღვევის 

სუბიექტებს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან წარმოშობილი, დავების 
გადაწყვეტასთან დაკავშირებით არსებული 45 სარჩელის განხილვა. 

• მოსახლეობისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული სადაზღვევო პირობების 
სრულყოფილ მიწოდებაზე  მუდმივი ზედამხედველობისას, სახელმწიფო სადაზღვევო და 
ჯანდაცვის პროგრამების ფარგლებში,  სამსახურში დაფიქსირდა 4.3 ათასზე მეტი 
მომართვა. რიგი მომართვების შემთხვევაში იდენტიფიცირდა დარღვევა და დამრღვევ 
მხარეს გაეწია რეკომენდაცია დარღვევის გამოსწორების თაობაზე. 
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1.3.7 ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა 

(პროგრამული კოდი 35 01 07) 
 
• განხორციელდა ნარკომანიით დაავადებულ პირთა სტაციონარული დეტოქსიკაცია და 

პირველადი რეაბილიტაცია, პროგრამაში ჩასართავ ბენეფიციართა რიგის ფორმირება.  
 

1.4 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა (პროგრამული კოდი 35 04) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს   

ცენტრალური აპარატი 
 

• განხორციელდა 65-მდე ამბულატორიის საოფისე ინვენტარით, სხვადასხვა სახის 
სამედიცინო მოწყობილობებითა  და საყოფაცხოვრებო ტექნიკით აღჭურვა. 

 
1.5. ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო 

მომსახურებით  (პროგრამული კოდი 27 04) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 

 
• განხორციელდა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებათა 

სამედიცინო სამსახურების მომარაგება მედიკამენტებით, სახარჯი მასალებით, სამედიცინო 
დანიშნულების საგნებით; 

• გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო 
დაწესებულებებში კვალიფიციური დახმარება (სტაციონარული და ამბულატორიული 
დახმარება) გაეწია 2,2 ათასამდე პატიმარს, ხოლო საპატიმრო დაწესებულებებში სხვადასხვა 
პროფილის მოწვეული ექიმ-სპეციალისტების მიერ, პატიმრებს გაეწიათ 15,5 ათასამდე 
სამედიცინო კონსულტაცია;  

• ანტიტუბერკულოზური მკურნალობის („DOTS” და „DOTS+”) საჭიროების მქონე პატიმართა 
რიცხვმა საპატიმრო დაწესებულებებში ტუბერკულოზის გავრცელების შემცირების ფონზე, 
წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაიკლო 71 ერთეულით და შეადგინა 88 
პაციენტი; 

• დაიწყო С ჰეპატიტის პრევენციისა და მკურნალობის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 
პირველადი სკრინინგული გამოკვლევა გაიარა 4 ათასამდე პატიმარმა, აქედან სამედიცინო 
ჩვენებების გათვალისწინებით, დამატებითი კვლევები  ჩაუტარდა 1 751 პატიმარს, ხოლო 
მკურნალობა დაეწყო 180 პაციენტს; 

• დადებითი დინამიკა აღინიშნება პატიმართა სიკვდილობის შემცირების თვალსაზრისით, 
რაც გამოიხატა გასული წლის იმავე პერიოდის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 25%-
ით შემცირებით; 

• ქ. თბილისში, თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში გაიხსნა პირველადი ჯანდაცვის 
პუნქტი; 

• განხორციელდა სასჯელაღსრულების ახლად რეაბილიტირებული ცენტრალური 
საავადმყოფოს აღჭურვა თანამედროვე სამედიცინო აპარატურით; 

 
1.6  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 03) 
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   პროგრამის განმახორციელებელი: 

 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 
სამხედრო ჰოსპიტალი; 
 

• მიმდინარეობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა, პენსიონერთა და 
მათი ოჯახის წევრთა, დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახის წევრთა და სამოქალაქო 
პირთა სათანადო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა. ასევე, საჭიროების შემთხვევაში 
ხორციელდებოდა მათი ამბულატორიული და სტაციონალური მკურნალობა, სამედიცინო 
რეაბილიტაცია და დისპანსერიზაცია; მიმდინარეობდა პაციენტთა მკურნალობის შედეგების 
ანალიზი და მკურნალობის ხარისხის და ეფექტურობის ამაღლების ღონისძიებების 
შემუშავება და გატარება. 

 
 

1.7 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის 

მომსახურეობით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 30 04) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 

 
• ექიმებთან მიღება გაიარა 44 089 პაციენტმა, სტომატოლოგიური მკურნალობა ჩაუტარდა 3 

443 პაციენტს, ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 2 297 გამოკვლევა, 
ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის კაბინეტში ჩატარდა 2 862 გამოკვლევა, ფიზიოთერაპიულ 
კაბინეტში ჩატარებულ იქნა 7 403 პროცედურა, რენტგენოლოგიურ კაბინეტში მიღებულ 
იქნა 6 861 პაციენტი, გაკეთდა 16 600 ლაბორატორიული ანალიზი, საინექციო კაბინეტში 
ჩატარდა 1 006 პროცედურა, მასაჟის კაბინეტში მიღებულ იქნა  2 870 პაციენტი, სულ 
კომისია გაიარა 1 800 პირმა. სტაციონალური სამედიცინო მკურნალობა გაიარა 415 
პაციენტმა. 

 
 

2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 
 
 

2.1 შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება (პროგრამული კოდი 29 01) 
 

 პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი და საქართველოს 

შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბი; 
 

• შემუშავდა ეროვნული უშიშროების საბჭოსა და სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და 
კრიზისების მართვის საბჭოსთან კოორდინაციით. დოკუმენტი, არსებულ მდგომარეობაზე 
დაყრდნობით, აყალიბებს სშძ-ის სამხედრო მიზნებსა და ამოცანებს, თავდაცვის 
პრინციპებსა და საჭირო სამხედრო შესაძლებლობებს; 

• ანტიკორუფციული საბჭოს სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მიმდინარეობდა მუშაობა 
,,საქართველოს ანტიკორუფციული სტრატეგიის” და ,,საქართველოს ანტიკორუფიცული 
სტრატეგიის ლოგიკური ჩარჩო  2014-2016” დოკუმენტის შემუშავებაზე; 
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• თავდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ იქნა ,,კორუფციის პრევენცია თავდაცვის 
სექტორში” ქვეპრიორიტეტები, რომლებიც განხილულ და მოწონებულ იქნა მართვის 
ჯგუფის და გადაწყვეტილების მიმღების საბჭოს შეხვედრებზე.  

• მიმდინარეობდა მუშაობა ,,საქართველოს ანტიკორუფციული სტრატეგიის ლოგიკური 
ჩარჩო 2014-2016” დოკუმენტის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე, რომელიც წარედგინება 
ანტიკორუფციულ საბჭოს განსახილველად. 

• შემუშავდა სამხედრო ატაშეებისა და სამოქალაქო წარმომადგენლების ,,სამაგიდო წიგნის" 
პირველადი პროექტი; 

• საქართველოს თავდაცვის სისტემის შემდგომი ინსტიტუციონალიზაციის, მართვის, 
კოორდინაციის და დაგეგმვის დახვეწის მიზნით შემუშავდა და საქართველოს 
პარლამენტში წარდგენილია ,,საქართველოს თავდაცვის შესახებ‘‘ საქართველოს კანონის 
პროექტი; 

• შემუშავდა „საომარი მდგომარეობის დროს სამოქალაქო ოფისის როლისა და ფუნქციების“ 
განმსაზღვრელი კონცეფციის პროექტი; 

• საანგარიშო პერიოდში უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილების 
შესაბამისად ჩამოყალიბდა სამი სამუშაო ჯგუფი (ქიმიური, ბიოლოგიური და რადიაციულ-
ბირთვული), რომლებშიც მონაწილეობდნენ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები 
და რომლის ფარგლებშიც გაიმართა შეხვედრები ქბრბ სამოქმედო გეგმის 
ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით.  

• საანგარიშო პერიოდში ანალიტიკური დეპარტამენტის მიერ თავდაცვის სამინისტროს 
ხელმძღვანელობისთვის, სამოქალაქო ოფისისა და გენერალური შტაბის სტრუქტურული 
ქვედანაყოფებისთვის მომზადებულია 18 სპეციალური მიმოხილვა, 8 ანალიტიკური 
ბარათი და 62 საინფორმაციო ბარათი, ასევე ყოველდღიური საინფორმაციო ბიულეტენები.  

• შემუშავდა და ქართულ და ინგლისურ ენებზე გამოიცა „თეთრი წიგნი“, რომელიც 
წარმოადგენს თავდაცვის სამინისტროს საქმიანობის წლიურ ანგარიშს;  

• გაიმართა შეხვედრები სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან (არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, დამოუკიდებელი ექსპერტები) გამჭვირვალობისა და საზოგადოებაში 
შეიარაღებული ძალების რეპუტაციის ამაღლების მიზნით, სადაც განიხილებოდა 
თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე რეფორმები და დოკუმენტები; 

• მომზადდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის 2014 წლის გეგმა, სადაც გაწერილია 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საზოგადოებასთან და მასმედიასთან 
ურთიერთობის ღონისძიებები; 

• მომზადდა მედია გეგმა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით 
დაგეგმილ სამშვიდობო მისიაში ქართული ქვედანაყოფების მონაწილეობის გაშუქების 
შესახებ; 

• ჩატარდა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია (GDSC). 
კონფერენციას დაესწრო 35 ქვეყნის წარმომადგენელი, ნატოსა და ევროკავშირის 
ექსპერტები; 

• დამტკიცდა სამხედრო პერსონალის მართვის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტი და 
თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; 

• მიმდინარეობდა სამუშაოები „სამხედრო მოსამსახურეთა წოდებრივი პრინციპით 
ანაზღაურებაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში; 

• შემუშავდა პროფესიულ შეიარაღებულ ძალებზე გადასვლის გეგმის  პროექტი; 
• დამტკიცდა სამხედრო პერსონალის მენეჯმენტის სისტემის  განვითარების სტრატეგია; 
• შემუშავდა რეზერვისა და მობილიზაციის სისტემის ტრანსფორმაციის კონცეფციის 

მიმოხილვის დოკუმენტის პროექტი; 
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• J-1 დეპარტამენტის პირადმა შემადგენლობამ მონაწილეობა მიიღო ნატო-ს ეროვნული 
სარეზერვო ძალების კომიტეტის (NRFC) შტაბის ოფიცერთა კონფერენციაში, სადაც 
გაიმართა „რეზერვისა და მობილიზაციის ტრანსფორმაციის კონცეფციის მიმოხილვის 
დოკუმენტის“ პრეზენტაცია; 

• შემუშავდა შეიარაღებული ძალების მართვისა და კონტროლის კონცეფცია; 
• სახმელეთო ჯარების სარდლობაში განხორციელდა ცვლილებები და შეიქმნა ორი 

სტრუქტურული ერთეული, სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობა და სახმელეთო 
ჯარების დასავლეთ სარდლობა, რაც შემდგომში ხელს შეუწყობს მართვისა და კონტროლის 
მექანიზმების მაღალი დონის სტანდარტების მიღწევას და დასახული ამოცანების სწრაფად 
და ხარისხიანად განხორციელებას და მართვის დეცენტრალიზაციას; 

• შეიარაღებული ძალების კავშირგაბმულობის ქვედანაყოფებში ჩატარდა მთაგორიან და 
ტყიან პირობებში კავშირების უზრუნველყოფის სწავლება. სახმელეთო ჯარების საავიაციო 
და საჰაერო თავდაცვის ქვედანაყოფებში განხორციელდა კავშირგაბმულობის 
მდგომარეობის შესწავლა; 

• შემუშავდა და დამტკიცდა სამხედრო დაზვერვისა და ოპერაციების უსაფრთხოების  
კონცეფცია; 

• შემუშავდა სხვადასხვა ტაქტიკური-ტექნიკური დოკუმენტები და დამტკიცდა 
სახელმძღვანელოები: „სამხედრო დაზვერვის ფორმალიზირებული დოკუმენტები“, 
„ინფორმაციის შეფასების სახელმძღვანელო, ,,კავშირგაბმულობა II ნაწილი - ტაქტიკური 
რადიოსადგურები და მათი გამოყენება შეიარაღებულ ძალებში“; 

• საანგარიშო პერიოდში სამხედრო წვრთნა და განათლების სისტემის გაუმჯობესების 
მიზნით ჩატარდა სასწავლო სემინარები ბრიგადების და დაქვემდებარებული დანაყოფების 
შტაბების პირად შემადგენლობასთან; 

• ჩატარდა საერთაშორისო სწავლება „ვიკინგი 2014“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს 
საქართველოს, შვედეთის, ლატვიის, ლიტვის და აშშ-ის შეიარაღებული ძალების პირადმა 
შემადგენლობამ; 

• მიმდინარეობდა გაერთიანებული სწავლება ,,დიდგორი 2014“-ის ჩატარებასთან 
დაკავშირებით; 

• საანგარიშო პერიოდში მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო სწავლებებში: 
,,COMBINED RESOLVE II“ და ,,CALLFAX“ - გერმანიის რესპუბლიკა,  საქართველო - აშშ-ის 
ერთობლივი სწავლება “AGILE SPIRIT 2014.”; 

• სპეციალური ოპერაციების ძალების სამშვიდობო ბატალიონმა გაიარა გადასროლის წინა 
მომზადება გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში; 

• შემუშავდა „სპეციალური ოპერაციების ძალების განვითარების სტრატეგიის 2014-2016" და 
საჰაერო სივრცის კონტროლისა და საჰაერო თავდაცვის განვითარების გეგმების პროექტები; 

• მიმდინარეობდა ლოგისტიკური უზრუნველყოფის დოქტრინების (სტრატეგიული დონე) 
შემუშავება; 

• შემუშავდა ინფრასტრუქტურის განვითარების 2014-2015 წლების გეგმა, რომლის 
ფარგლებშიც პრიორიტეტად განისაზღვრა ყაზარმებისა და სასადილოების მოწესრიგება. 
განხორციელდა სხვადასხვა შენობა-ნაგებობების სარემონტო სამუშაოები; 

• საზღვაო თავდაცვის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით  შემუშავდა და დამტკიცდა 
საზღვაო თავდაცვის დეპარტამენტის დებულება; დამტკიცდა საზღვაო თავდაცვის 
დეპარტამენტის საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანის სტანდარტული სამოქმედო 
პროცედურები და სამობილიზაციო კუთხით შეიქმნა მცურავი საშუალებების ერთიანი 
მონაცემთა ბაზა; 

• ძალაში შევიდა სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პირთა ჯანმრთელობის 
დაზღვევის ახალი გაუმჯობესებული სისტემა, რომლის მიხედვით სამინისტროსა და 
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შეიარაღებული ძალების ყველა თანამშრომელი სარგებლობენ ერთნაირი სადაზღვევო 
პაკეტით; 

• საანგარიშო პერიოდში რეაბილიტაციისა და პროთეზირების კურსზე აშშ-ში გაიგზავნა 9 
სამხედრო მოსამსახურე, რომლებმაც სამშვიდობო მისიებში და საქართველოს 
ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში  მიღებული ტრავმის შედეგად დაკარგეს 
სხვადასხვა კიდური. ამისათვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 
გამოყოფილი თანხიდან მიიმართა 1 631.0  ათასი ლარი; 

• გაიმართა 2014 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის (ANP) განხილვა ნატოს 
საერთაშორისო სამსახურის წარმომადგენელთან; ქ. მონსში ნატოს ოპერაციების 
სარდლობაში (ACO) გაიმართა 2014-15 წლების ნატოსთან სამხედრო თანამშრომლობის 
გეგმის (MC+GEO Work Plan IP) განხილვა; 

• ნატოს პარტნიორობის  წვრთნებისა და განათლების ცენტრი/საჩხერის სამთო მომზადების 
სკოლაში ჩატარდა ზამთრის შუალედური და საბაზისო საერთაშორისო კურსები; 

• ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში (CSDP) 
განხორციელდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვეითი ასეულის (156 სამხედრო 
მოსამსახურე) გადასროლა ევროკავშირის სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობის მისაღებად 
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში (EUFOR RCA), ქ. ბანგიში; 

• განხორციელდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვეითი ასეულის გადასროლა 
გერმანიის შეირაღებული ძალების საწვრთნელ ბაზაზე, ავღანეთში  ნატო-ს გადამწყვეტი 
მხარდაჭერის მისიაში" მონაწილეობის მისაღებად; 
 
2.2 საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო 

თანამშრომლობის გაერთიანება/გაღრმავება (პროგრამული კოდი 30 01) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს – სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს  
სასაზღვრო პოლიცია 

 
• საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

სისტემაში შემავალი და სხვა სამსახურების მიერ გამოვლენილი დანაშაულისა თუ 
სამართალდარღვევების ცენტრალიზებული აღრიცხვა, ინფორმაციის დამუშავება და 
ანალიზი; 

• სისტემატიურად გაიცემოდა სტატისტიკური და სხვა სახის ინფორმაციები სხვადასხვა 
სამსახურებიდან და ორგანიზაციებიდან შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად. 
პერმანენტულად მიმდინარეობდა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის დაგროვება და 
ანალიზი ოჯახურ კონფლიქტებთან და ძალადობებთან, საგზაო - სატრანსპორტო 
შემთხვევებთან და სხვა. სტატისტიკისა და კრიმინალური სოციოლოგიის განყოფილებაში 
აღირიცხა 644 781 ადმინისტრაციული ოქმი, საკადრო შემოწმება გაიარა 39 593 პირმა, გაიცა 
ცნობა ნასამართლეობაზე – 56 324, ნასამართლეობაზე შემოწმდა 2 351 პიროვნება, 
ოპერატიული შემოწმება გაიარა 56 606 პირმა, განხორციელდა 8 850 პირის 
იდენტიფიცირება, ინფორმაციულ ბაზასთან მიმართებაში ჩატარებულია 10 270-ზე მეტი 
სხვადასხვა ოპერაცია, ასევე სისტემატურად ხორციელდებოდა მონაცემთა ბაზაში 
არსებული შეცდომების აღმოჩენა და სათანადო დანაყოფებისათვის გადაგზავნა შემდგომი 
რეაგირების მიზნით; 
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• საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურებრივ რესურსებზე წვდომის 
უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით ერთჯერადი პაროლის გენერაციის მოწყობილობები 
გაიცა უფლებამოსილ თანამშრომლებზე – 1 591 ერთეული; 

• კანონსაწინააღმდეგო ქმედებათა აღკვეთის მიზნით საანგარიშო პერიოდში: საზღვრის 
უკანონო გადაკვეთაზე დაკავებულია 33 პირი; სასაზღვრო რეჟიმის დარღვევაზე - 49 პირი; 
დაფიქსირდა საჰაერო სივრცის დარღვევის 6 ფაქტი; საქართველოს საზღვაო სივრცეში 
გამოვლენილ იქნა სახელმწიფო საზღვაო საზღვრის დარღვევის 72 ფაქტი; 

• სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის მიერ საქართველოს საზღვაო სივრცეში დაფიქსირდა 29 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და გამოვლენილ იქნა სისხლის სამართლის 1 
დანაშული. სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ამოღებული თანხის ოდენობამ 
დაახლოებით შეადგინა 430 000.00 ლარი; 

• განხორციელდა სამაშველო ოპერაციები ზღვაზე ადამიანის ძებნის და მისი სიცოცხლის 
გადარჩენის მიზნით; 

• საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მესაზღვრეთა პროფესიული გადამზადების 
კურსები, სწავლება გაიარა სასაზღვრო პოლიციის 102 მოსამსახურემ, საქართველოს 
ფარგლებს გარეთ მომზადება-გადამზადებას გადის 37 მოსამსახურე; 

• დაკავებულთა ინფორმირებისა და მათი უფლებების დაცვის მიზნით, საქართველოს 
მასშტაბით ყველა დროებით მოთავსების იზოლატორში თვალსაჩინო ადგილას (საკნებთან 
და საგამოძიებო ოთახებთან), განთავსდა ბრალდებულის სახით დაკავებულთა და 
ადმინისტრაციული წესით დაკავებულთა პროცესუალური უფლებების ნუსხა 4 ენაზე 
(ქართული, რუსული, აზერბაიჯანული, სომხური);  

• “საქართველოს მთავრობასა და ისრაელის სახელმწიფოს მთავრობას შორის დანაშაულის 
წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ" შეთანხმების ფარგლებში, გაიმართა 
სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები საექსპერტო-კრიმინალისტიკურ მთავარ სამმართველოში,  
ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის კიბერ დანაშაულთან ბრძოლის 
სამმართველოსა და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტში; 

• განხორციელდა გერმანიის ფედერალური კრიმინალური სამსახურის  დელეგაციის ვიზიტი 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მხარეებმა გამოთქვეს შესაბამის სამსახურებს 
შორის მჭიდრო თანამშრომლობის სურვილი, განსაკუთებით ორგანიზებული დანაშაულის 
წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალისტიკისა და თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების 
სფეროებში; 

• განხორციელდა ავსტრიის ფედერალური კრიმინალური სამსახურის  დელეგაციის ვიზიტი 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ავსტრიულმა მხარემ წარადგინა 
ევროკავშირის საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის კოორდინაციის პროექტი 
(ILECU),  რომლის მიზანია  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეროვნულ 
დონეზე საპოლიციო თანამშრომლობის ცენტრალური დანაყოფის შექმნა, რომელიც 
კოორდინაციას გაუწევს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფარგლებში განხორციელებულ 
საპოლიციო თანამშრომლობის საკითხებს. მხარეები შეთანხმდნენ ორგანიზებული 
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის საკითხებზე; 

• საგზაო უსაფრთხოების შესახებ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 
სოციალური კამპანიების „შეიკარი ღვედი“ და „არ დაჯდე საჭესთან ნასვამი“ ღონისძიებების 
ფარგლებში ჩატარდა კონკურსი, გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. 

• დაიწყო მასშტაბური ანტინარკოტიკული კამპანია. კამპანიის ფარგლებში დამზადდა 
სატელევიზიო ვიდეორგოლები, დაიბეჭდა მაისურები, ბანერები,  სამაჯურები, 
გულსაკიდები; 
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• გრძელდებოდა დროებითი მოთავსების იზოლატორების ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესება და მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. დაიწყო 
და მიმდინარეობდა  თელავის იზოლატორის რემონტი; 

• მომზადდა დოკუმენტური გადაცემების ციკლი სახელწოდებით „იდენტიფიკაცია“ (9 
სერია), რომელიც ასახავს შს სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფის მუშაობას; 

• დასრულდა კინოლოგიის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარება. კერძოდ, 
კეთილმოეწყო მთლიანი ტერიტორია, გარემონტდა ადმინისტრაციული შენობები, ასევე 
რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა ვეტერინარულ ბლოკს, რომელიც აღიჭურვა საოპერაციო 
ინსტრუმენტებითა და ინვენტარით,  გარემონტდა ვოლიერები, ძაღლებისთვის მოეწყო 
სავარჯიშო ტერიტორია; 

• დასრულდა დაბა გუდაურში და საჩხერის რაიონის სოფელ გორისაში პოლიციის 
განყოფილების ახალი შენობების მშენებლობა; 

• დაიწყო და მიმდინარეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რიგი ადმინისტრაციული 
შენობების სარემონტო სამუშაოები; 
 
 

2.3 სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა (პროგრამული კოდი 27 02) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 
 სსიპ – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 

 

• გატარდა რიგი ღონისძიებები პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების 
სისტემაში მყოფ მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესების, 
მათი კვებითი უზრუნველყოფის და მოქალაქეთა მომსახურების სრულყოფისათვის; 

• განხორციელდა სისტემური და სამართლებრივი ცვლილებები პრობაციის სისტემის 
სრულყოფისათვის. პირობით მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით ჩატარდა 
სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო და კულტურულ ღონისძიებები. 
სსიპ – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტომ 
აქტიურად ითანამშრომლა სხვადასხვა ორგანიზაციებთან პირობით მსჯავრდებულთა 
დასაქმების ხელშეწყობისათვის; 

 

2.3.1 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება (პროგრამული კოდი 27 02 01) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი 
 

• პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემაში არსებული 
ინფრასტრუქტურის სრულყოფისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი 
დაწესებულებების შექმნის მიზნით დასრულდა 2013 წელს დაწყებული N3 დაწესებულების 
სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის  ხუთ  
დაწესებულებაში დასრულდა  ცალკეული დამხნარე შენობების  სარემონტო, ხოლო ოთხ 
დაწესებულებაში - ადმინისტრაციული შენობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების 
კაპიტალური სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. N15 დაწესებულების 
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სამედიცინო ნაწილში მოეწყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მსჯავრდებულთა 
გადაადგილებისათვის აუცილებელი პანდუსები. N3 დაწესებულებაში შეიქმნა 
საზოგადოებრივი მისაღები და გრძელვადიანი ვიზიტებისათვის განკუთვნილი ადგილი; 

• გაგრძელდა 2012 წელს დაწყებული ახალი დაწესებულების მშენებლობა დაბა ლაითურში; 
• მიმდინარეობდა N11 არასრულწლოვანთა სპეციალური დაწესებულების საზოგადოებრივი 

მისაღების შენობის სამშენებლო სამუშაოები; 
• საანგარიშო პერიოდში მოქალაქეთა მომსახურეობის გაუმჯობესების მიზნით შექმნილი 

საზოგადოებრივი მისაღებებში გაწეულ იქნა 192 ათას მომსახურებაზე მეტი; 
• სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

რესოციალიზაციის მიზნით  განახლდა რიგი პროფესიული და სახელობო სასწავლო 
პროგრამები, სადაც ჩაერთო 140 მსჯავრდებული, ფსიქო-სოციალურ სარეაბილიტაციო 
პროგრამებში - 600 მსჯავრდებული, სპორტულ და კულტურული ღონისძიებაში - 2 728 
მსჯავრდებული და ბრალდებული;    

• პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში სამეურნეო 
მომსახურების კუთხით დასაქმდა 470 მსჯავრდებული;  

• ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა 60% განუახლდა რბილი ინვენტარის ნაწილი; 
• თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის თანამშრომელთა და სავალდებულო 

სამხედრო მოსამსახურეთა 100% უზრუნველყოფილი იქნა სამედიცინო დაზღვევით, მათი 
სოციალური დაცულობის გაუმჯობესების მიზნით. 

 
2.3.2 სრულყოფილი პრობაციის სისტემა (პროგრამული კოდი 27 02 02) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 

 
• პრობაციის სისტემის სრულყოფისა და მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის  განვითარების 

მიზნით მიმდინარეობდა კომპლექსური მოქმედებები, მათ შორის: ინტენსიურად 
გრძელდებოდა მუშაობა რისკებისა და საჭიროებების შეფასებისა და სასჯელის მოხდის 
ინდივიდუალური გეგმის მეთოდოლოგიით, ქ. თბილისში ფუნქციონირება დაიწყო 
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებამ, ფსიქო-სარეაბილიტაციო პროგრამა გაიარა 
328-მა, პროფესიული გადამზადებისა და საგანმანათლებლო პროგრამები - 187-მა პირობით 
მსჯავრდებულმა, საზოგადოებრივ კულტურულ საქმიანობაში ჩართულ იქნა 1 169, ხოლო 
დასაქმდა 69 პირობით მსჯავრდებული; 
 
2.3.3. უფასო იურიდიული დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 03) 

 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური   

• ძალაში შევიდა იურიდიული დახმარების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები, 
რომელთა თანახმადაც სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური დამოუკიდებელ საჯარო 
სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბდა; 

• გაგრძელდა მუშაობა უფასო იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის, ხარისხის 
გაუმჯობესებისა და სერვისის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების 
მიმართულებით. ამ მიზნით სამსახურის ადვოკატებს ჩაუტარდათ სწავლება. საქართველოს 
სხვადასხვა რეგიონში განხორციელდა გასვლითი კონსულტაციები. საანგარიშო პერიოდში 
იურიდიული დახმარების ბიუროებმა წარმოებაში მიიღეს 5 180 სისხლის სამართლის საქმე, 
გაწეულ იქნა 7 461 კონსულტაცია; 
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• დასრულდა სარემონტო სამუშაოები სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურის კახეთის 
ბიუროს ოფისში; 

• განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში, 80-ზე მეტმა ადვოკატმა გაიარა 
ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ტრენინგები. სწავლება შეეხებოდა 
პროფესიულ ეთიკას, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვას, ადამიანის უფლებათა 
ევროპულ სასამართლოში გასაჩივრების მექნიზმებს და სხვა საკითხებს. გარდა 
აღნიშნულისა, ევროკავშირის და UNICEF-ის მხარდაჭერით, 28 ადვოკატმა გაიარა 
გაძლიერებული ტრენინგი არასრულწლოვანთა მართლმასჯულების საკითხებზე; 

• ამერიკის იურისტთა ასოციაციის (ABA) მხარდაჭერით განხორციელდა იურიდიული 
დახმარების სამსახურის ბიბლიოთეკების გამდიდრება, კერძოდ ყველა ბიუროს გადაეცა 8 
სახელმძღვანელოსგან შემდგარი სასწავლო კომპლექტები; 

• საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხორციელდა 60-ზე მეტი სხვადასხვა 
ღონისძიება, მათ შორის: 25 სემინარი სხვადასხვა საჯარო სკოლების უფროსკლასელი 
მოსწავლეებისათვის, 20-ზე მეტი გასვლითი კონსულტაცია იმერეთის, ქვემო ქართლის, 
მცხეთა-მთიანეთისა და აჭარის დასახლებულ პუნქტებში. შეხვედრები გაიმართა 
ადგილობრივი თვიმმართველობის მუშაკებთან, სტუდენტებთან, პრობაციონერებთან და 
სოციალურად დაუცველებთან. მოეწყო სამუშაო შეხვედრა ცენტრალური და რეგიონული 
მედიის წარმომადგენლებისათვის; 
 
2.4. თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 29 04) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი  „დელტა"; 
 სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა; 
 სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი; 
 სსიპ - მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი; 
 სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; 
 სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი; 
 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი 

 
• ჩატარდა ვადაგასული, გამოუყენებელი საბრძოლო მასალების, იარაღისა და სამხედრო 

ტექნიკის დახარისხება, ფეთქებადი ნივთიერებების გადამუშავება, სამეცნიერო-კვლევითი, 
საცდელ-საკონსტრუქტორო და საწარმოო-ტექნოლოგიური სამუშაოები, ასევე 
განხორციელდა საბრძოლო იარაღის, მასალების, აღჭურვილობის შექმნა, აღდგენა, 
მოდერნიზება, ჰუმანიტარული განაღმვითი სამუშაოები, სეტყვის საწინააღმდეგო 
სისტემების შესყიდვა და დამონტაჟება, დამზადდა ჯავშანჟილეტების პარტია სამშვიდობო 
ასეულისათვის, დამზადდა ქართული წარმოების პისტოლეტის მუშა პროტოტიპი და 
დაიწყო მუშაობა დაცვის პოლიციის შეკვეთით საინკასაციო მანქანის შეჯავშნაზე და 
შეკვეთილი სპეციფიკაციის მიხედვით ჯავშანმანქანების დამზადებაზე; 

• განხორციელდა ახალი ტიპის ხილის საშრობი დანადგარის დაპროექტება, რომელშიც 
გამოიყენება თანამედროვე მასალები და ინოვაციური შრობის მეთოდი - პარაბოლური 
ლინზა-კონცენტრატორების მეშვეობით;  

• გორვის ხახუნის საკისრების რესურსის გაზრდის მიზნით შემუშავდა სათანადო 
ტრიბოტექნიკური თვისებების მქონე ძალური და თბური ზემოქმედების მიმართ მდგრადი 
ეკოლოგიურად სუფთა  მოდიფიკატორები; 

• პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა სამეცნიერო თემატური კვლევები და 
ინოვაციური ტექნოლოგიების დამუშავება; 
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2.5 გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის 

წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 26 02)  
  

პროგრამის განმახორციელებელი:  
 საქართველოს პროკურატურა 

• განრიდებულ იქნა 113 არასრულწლოვანი და 946 სრულწლოვანი პირი. მოწმისა და 
დაზარალებულის კოორდინატორების მიერ საქართველოს მასშტაბით მომსახურება გაეწია 
5659 პირს (1305 დაზარალებულს, 1238 მოწმეს, 657 ბრალდებულს, 1847 განმცხადებელსა და 
612 სხვა პირს); 
 
2.6 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია (23 03) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 

 
• გამოცდილების გაზიარების მიზნით საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა 

მონაწილეობა მიიღეს ქ. ბუდაპეშტში  კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით 
ჩატარებულ (FBI) ტრეინინგზე, ქ. დუშანბეში ევროპაში უსაფრთხოებისა და 
თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OSCE) მიერ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის, 
სტრატეგიულ და ოპერატიულ საბაჟო რისკის მენეჯმენტთან დაკავშირებლ რეგიონალურ 
ტრეინინგზე და ქ. მინსკში ინტერპოლის ორგანიზებით დაგეგმილ თამბაქოს დანაშაულთან  
დაკავშირებულ  კონფერენციაზე, ევროსაბჭოს ეგიდით ქ. კიევში ჩატარებულ 
კონფერენციაში თემაზე „ეკონომიკურ დანაშაულთა წინააღმდეგ საბრძოლველად უკრაინის 
საგამოძიებო სამსახურის შექმნა“; 

• საგამოძიებო სამსახურის მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიებების შედეგად 
ქვეყანაში იკლო ეკონომიკურ დანაშაულთა რიცხვმა, ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების 
შედეგად გამოვლენილი იქნა შედარებით ნაკლები სამართალდარღვევები, ასევე შემცირდა 
იმ პირთა რაოდენობა, რომელთა მიმართ გამოყენებულ იქნა აღკვეთის ღონისძიება; 

• საგამოძიებო სამსახური ნაწილობრივ გადავიდა მართვის თანამედროვე პრინციპებზე, 
რამაც ხელი შეუწყო სამსახურის გამართული სისტემის ჩამოყალიბებას და მნიშვნელოვნად 
აამაღლა გამოძიების ხარისხი.     
 
2.7 ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის 

უსაფრთხოების დონის ამაღლება (პროგრამული კოდი 30 02) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 

 
• უზრუნველყოფილ იქნა დიპლომატიური მისიებისა და მათი ხელმძღვანელების 

რეზიდენციების, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ობიექტებისა და ეროვნული 
საგანძურის ობიექტების დაცვა. 
 
2.8. პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 27 01) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი: 
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 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 
 

• განხორციელდა საერთაშორისო სტანდარტების პენიტენციალური სისტემის ჩამოყალიბების 
უზრუნველსაყოფად საჭირო პოლიტიკის შემუშავება, ამავე მიზნით გაგრძელდა 
ურთიერთობა სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, უწყებებთან და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან; 

• სამინისტროს თანამშრომელთა სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მიზნით 
განხორციელდა საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 
გადასვლა ახლად გარემონტებულ ადმინისტრაციულ შენობაში; 
 
2.11 დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები (პროგრამული კოდი 26 07) 

 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 

 
• გაგრძელდა 2013 წელს გამოცხადებული საგრანტო პროექტების  ღონისძიებები. აღნიშნული 

პროექტების ფარგლებში ტრენინგები ჩატარდა ყოფილი პატიმრებისა და 
პრობაციონერებისთვის. ახალი საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მიმართულია 
საქართველოში ტრეფიკინგის პრევენციაზე, გამოვლინდა ერთი გამარჯვებული 
ორგანიზაცია, რომელიც განახორციელებს პროექტს აჭარის რეგიონში; 

• საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად მომზადდა 
ერთობლივი სტრატეგია, რომელიც ეხება ყოფილი მსჯავრდებულების პროფესიული 
გადამზადების ხელშეწყობას და გულისხმობს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს მიერ პროფესიული გადამზადების ცენტრების მიზნობრივ დაფინანსებას. 
აღნიშნული კომპონენტი წარმოადგენს დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებას და ძალიან 
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაციის პროცესში; 

• საანგარიშო პერიოდში განრიდებულ იქნა 113 არასრულწლოვანი. მათ შორის 
განმეორებითი დანაშაული არ ჩაუდენია არცერთს, ამავე პერიოდში განრიდების პროცესი 
დაიწყო 25 არასრულწლოვნის მიმართ. განრიდების და მედიაციის საკოორდინაციო 
მექანიზმის გაძლიერებისა და პროგრამაში მონაწილე პროფესიონალების კვალიფიკაციის 
ამაღლებისთვის სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ორგანიზებით და საერთაშორისო 
ორგანიზაციების მხარდაჭერით ჩატარდა 2 ტრენინგი, რომელსაც დაესწრო განრიდებისა და 
მედიაციის პროგრამაში ჩართული 25 მონაწილე; 

• სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სოციალური მუშაკები ინდივიდუალურად 
მუშაობდნენ ყოფილ პატიმრებთან მათთვის ინდივიდუალურად შემუშავებული გეგმების 
მიხედვით. პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარებიდან საანგარიშო პერიოდში დასაქმდა 34 
ყოფილი პატიმარი; 

• ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა განრიდებისა და მედიაციის პროგრამაში ჩართული რაიონული 
პროკურორებისა და პრობაციის ბიუროს უფროსებისათვის, რომლის ფარგლებშიც 
დატრენინგდა 32 მენეჯერული პოზიციის მქონე პროკურორი და პრობაციის ბიუროს 12 
უფროსი. საერთაშორისო ორგანიზაცია „PH International“-ის მხარდაჭერით ამერიკელმა 
ექსპერტებმა ჩაატარეს ტრენინგი, სადაც თავიანთი პრაქტიკული გამოცდილება და 
თეორიული ცოდნა გაუზიარეს მედიატორებს; 
 
2.12 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა (პროგრამული კოდი 30 05) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
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 სსიპ საქართველოს შსს მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 
 

• სახელმწიფო რეზერვების მატერიალურ ფასეულობათა ოპერაციების წარმოების 
ფარგლებში განხორციელდა არსებული სტრატეგიული მარაგების სრულყოფილი 
მომსახურება. შესრულდა უიმედო დებიტორული დავალიანების ბალანსიდან მოხსნისა და 
ჩამოწერის სამუშაოები; 

• ჩატარდა საკონტროლო შემოწმებები სახელმწიფო რეზერვში რიცხული იმ მატერიალური 
ფასეულობებისა,  რომლებიც ჩაწყობილია  სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და უწყებებში; 

• მომზადდა და განხორციელდა სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის 
სასწავლო ვიზიტი პოლონეთის რესპუბლიკაში. პოლონეთისა და სხვა ქვეყნების 
გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შემუშავებულ იქნა სსიპ სახელმწიფო მატერიალური 
რეზერვების დეპარატამენტის განვითარების კონცეფცია. 
 
2.13 კიბერუსაფრთხოების  უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 29 05) 
 
  პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო; 

 
• ბიუროს მიერ შესწავლილ იქნა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების 

საგანმანათლებლო პროგრამების  კიბერუსაფრთხოების სფეროში ადამიანური რესურსების 
პროფესიული ზრდისა და განვითარების მიზნით;  

• სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარსადგენად მომზადდა სსიპ - 
კიბერუსაფრთხოების ბიუროს საქმიანობის შესახებ ინფორმაციები ინგლისურ ენაზე;  

• განხორციელდა სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიუროს პოლიტიკისა და სტრატეგიის 
შემუშავება და მომზადება, კიბერუსაფრთხოების ტერმინოლოგიის განსაზღვრა და 
შემუშავება. 
 
3. რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი 

 
 

3.1.2 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 25 02 02) 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 
 

•  გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაციის ღონისძიებების ფარგლებში: 
 მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები 

2013 წლიდან 2014 წელს გარდამავალ ობიექტებზე.  
 2014 წლის გეგმით გათვალისწინებული ახალი ობიექტების ძირითად 

ნაწილზე უკვე გაფორმდა ხელშეკრულებები და დასრულდა სამუშაოები, 
ნაწილზე მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები; 

 მიმდინარეობდა ახალი საგზაო საფარების მოწყობა, ხიდებისა და სხვა 
ხელოვნური ნეგებობების რეაბილიტაცია;  

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით 2014 წელს 
ჩასატარებელი სამუშაოების უმეტეს ნაწილში დაწყებული იქნა მუშაობა, 
დანარჩენზე მიმდინარეობდა სატენდერო პროცედურები. 
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• გზების მიმდინარე შეკეთებისა და შენახვა ზამთრის პერიოდში ღონისძიების ფარგლებში 
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე 
მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის, გზის სავალი ნაწილის, ხელოვნური ნაგებობების, 
სადრენაჟო სისტემების, მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების, გზის 
კუთვნილების კეთილმოწყობის და ზამთრის მოვლა-შენახვის სამუშაოები. 

• თბილისის შემოსასვლელი საავტომობილო გზის 15-21 კმ მონაკვეთის მშენებლობა-
რეკონსტრუქციის ფარგლებში მიმდინარეობდა გეოლოგოური კვლევის სამუშაოები. 

• მდინარეთა ნაპირსამაგრი სამუშაოების ფარგლებში მიმდინარეობდა ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები 2013 წლიდან 2014 წელს გარდამავალ ობიექტებზე და ახალი ობიექტების 
საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, რომელთა ძირითად ნაწილზე დაწყებულია 
სამუშაოები. 

• მცხეთა-ყაზბეგი-ლარსის საავტომობილო გზის 132 კმ-ზე გველეთის ხიდის მშენებლობის 
ფარგლებში: 

 დასრულდა ხიდის შუალედი ბურჯებისათვის ხიმინჯოვანი საძირკვლების 
მოწყობის სამუშაოები, მდინარე თერგის მარცხენა ნაპირის სარეგულაციო 
კედლის მშენებლობა, განაპირა ბურჯის არმირების და ბეტონირების 
სამუშაოები; 

 მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები, ასფალტობეტონის 
საფარის საფუძვლისა და ქვესაფუძვლის მოწყობის სამუშაოები. 

• შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო 
გზის (კმ10-კმ23) მონაკვეთის სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ფარგლებში: 

 დასრულდა სატენდერო პროცედურები და გამარჯვებულ კომპანიასთან 
ხელშეკრულების გაფორმების პროცედურები, მოსამზადებელი და 
სამობილიზაციო სამუშაოები; 

 მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები; 
 დაიწყო ხიდის ბურჯების ფუნდამენტისთვის ქვაბულის ექსკავაციის 

სამუშაოები.   
 
• შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე  პროექტის (მსოფლიო ბანკის 

დაფინანსებით) ფარგლებში: 
 მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, როგორც 2013 წლიდან 2014 

წელს გარდამავალ ობიექტებზე, ასევე 2014 წელს გათვალისწინებული ახალ 
ობიექტებზეც; 

 მიმდინარეობდა ახალი ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, 
იმ ობიექტებზე, სადაც არსებობდა საპროექტო გადაწყვეტილებები 
გამოცხადდა ტენდერი: 

 გაფორმებულია ხელშეკრულებები 2 პროექტზე და მიმდინარეობდა 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

• კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით) 
ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სასადილო-სიონის მონაკვეთზე მიმდინარეობდა 
საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და შეთანხმება, ასევე მიმდინარეობდა გურჯაანი-
ბაკურციხის მონაკვეთზე მოძრაობის უსაფრთხოების მცირე მასშტაბის ღონისძიებები. 
 
3.1.3 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 25 02 03) 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 
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• თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის იგოეთი-სვენეთის კმ55-80 მონაკვეთის 

რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამუშაოების (მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით) 
ფარგლებში დასრულდა:   

 ბეტონის საფარზე დეფექტების გამოსასწორებელი სამუშაოები; 
 მიერთებებზე ასფალტობეტონის მოწყობის სამუშაოები;  
 სადრენაჟე სისტემების მოწესრიგების სამუშაოები; 
 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები. 

• თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის იგოეთი-სვენეთის კმ55-80 
უსაფრთხოების გაუმჯობესების მცირე მასტაბიანი პროექტი ეტაპი II-ს ფარგლებში: 

 დასრულდა მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები; 
 საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა და დასრულების ფაზაშია ავტობუსის 

გაჩერებების და ავტოპავილიონების მოწყობის სამუშაოები. 
• თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ80-კმ95 სვენეთი-რუისის (სვენეთი-მდ. ლიახვის) 

კმ80-კმ84,75 (I ლოტი) მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობის სამუშაოების (მსოფლიო 
ბანკის დაფინანსებით)  ფარგლებში: 

 დასრულებულია და გზის ორივე მიმართულება ექსპლუატაციაშია; 
 დასრულდა დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი, კონტრაქტორის მიერ 

დეფექტებით შესრულებული ყველა სამუშაო გამოსწორებულია; 
 საანგარიშო პერიოდში დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისიწნებული 

საბოლოო ანგარიშსწორების სერთიფიკატის მომზადებისა პროცედურები. 
• თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ80-კმ95 სვენეთი-რუისის (მდ. ლიახვზე ხიდის) 

კმ84.75-კმ86.2  ( II ლოტი)  მონაკვეთის მშენებლობის სამუშაოების (მსოფლიო ბანკის 
დაფინანსებით) და თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ80-კმ95 სვენეთი-რუისის (მდ. 
ლიახვი-რუისი) კმ86,2-კმ94,531 (III ლოტი) მონაკვეთის მშენებლობის სამუშაოების 
(მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით) ფარგლებში: 

 ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია; 
 მიმდინარეობს დეფეტქტების აღმოფხვრის ერთწლიანი პერიოდი. 

• თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის რუისი-აგარა კმ95-114 მონაკვეთის 
რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამუშაოების (მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით) 
ფარგლებში მიმდინარეობდა: 

 მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები; 
 წყალგამტარი მილებისა და მიწისქვეშა გასასვლელებისა და ნახირსარეკების 

მოწყობის სამუშაოები; 
 გზაგამტარებზე (ნაწილობრივ შესრულდა) მალის ნაშენის გამაერთიანებელი 

ფილის მოწყობის სამუშაოები; 
 საგზაო საფარის საფუძვლის მოწყობის სამუშაოები; 
 მდინარეებზე ფცაზე და ფრონეზე გადასასვლელი ხიდების ბურჯების 

მშენებლობა. 
• თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის აგარა-ზემო ოსიაური კმ114-126 

მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამუშაოების (მსოფლიო ბანკის 
დაფინანსებით) ფარგლებში დასრულდა სატენდერო პროცედურები და ტენდერში 
გამარჯვებულ კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების გაფორმების 
პროცედურები. 

• საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამის (ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა) 
(აზიის განვითარების ბანკი) ფარგლებში: 

 ლოტი 1 - ახლად აშენებულ 12.4კმ მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია; 
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 საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა დეფექტების აღმოფხვრის ერთ 
წლიანი პერიოდი 

 კმ30-კმ33 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა გაბიონის კედლების მოწყობის 
სამუშაოები; 

 ლოტი 2 - მიმდინარეობდა ხიდების ნაბურღ-ნატენი რკინა-ბეტონის 
ხიმინჯების, როსტვერკების, კოლონების და რიგელების მოწყობის 
სამუშაოები. ასევე მალის ნაშენის მოწყობის სამუშაოები, წინასწარდაძაბული 
კოჭების დამზადება-მონტაჟი; 

 მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის მოწყობის, რკინა-ბეტონის წყალგამტარი 
მილების მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები. 

• აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის 
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის (იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
სააგენტო) ფარგლებში: 

 ქუთაისის შემოვლითი გზის (კმ0+000-კმ17+300) მონაკვეთზე მიმდინარეობდა 
და უმეტეს წილად შესრულდა მიწის ვაკისის, წყალგამტარი მილების, 
მიწისქვეშა გასასვლელების მოწყობის სამუშაოები; 

 მიმდინარეობდა ხიდებზე მალის ნაშენის გამაერთიანებელი რკინაბეტონის 
ფილების, და ნიუჯერსის ტიპის ბეტონის ბარიერების მოწყობის და რკინა-
ბეტონის წინასწარდაძაბული კოჭების მონტაჟის სამუშაოები; 

 მიმდინარეობდა მიწისქვეშა და საჰაერო კომუნიკაციების (ელ-ხაზების და 
გაზის მილების) გადატანის სამუშაოები. 

 ნაწილობრივ შესრულებულია ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები; 
 ქუთაისის შემოვლითი-სამტრედიის კმ0+000-კმ25+608 მონაკვეთზე 

მიმდინარეობდა და ნაწილობრივ დასრულდა მიწის ვაკისისა და წყალგამტარი 
მილების, მიწისქვეშა გასასვლელების და გზაგამტარებზე ნაბურღ-ნატენი 
რკინა-ბეტონის ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები, ასევე მიმდინარეობდა 
მიწისქვეშა და საჰაერო კომუნიკაციების (ელ-ხაზების და გაზის მილების) 
გადატანის სამუშაოები; 

 ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი ს/გზის (კმ0+000-კმ15+172) მონაკვეთზე 
მიმდინარეობდა მიწის ვაკისის მოწყობის (ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნა) და 
რკინაბეტონის ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები. 

• სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-
მშენებლობის (ევროპის საინვესტიციო ბანკი) ფარგლებში სამტრედია-გრიგოლეთის (ლოტი 
1) კმ0+000 – კმ11+500 მონაკვეთზე მიმდინარეობდა მოსამზედებელი და სამობილიზაციო 
სამუშაოები. 
 
 3.2  რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (პროგრამული 

კოდი 25 03) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ - „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“ 
 შპს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ 
 შპს ,,თეთნულდი დეველოპმენტი“ 
 შპს ,,სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ 
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3.2.1 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი 

პროექტები (პროგრამული კოდი 25 03 01) 
 

• ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: 
 ქ. მცხეთაში, გმირის ქ N16-ში მდებარე N3 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაციისა და 

ეზოს  კეთილმოწყობის სამუშაოები; 
 ბათუმში დევნილთა დასახლებაში 22 საცხოვრებელი კორპუსის გარე ჰიდრო 

და  თბოიზოლაციის მოწყობა; 
 გაჭედილი-ბალდა-ს მამათა მონასტერთან მისასვლელი გზის და მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის ტალერი დიდი-ჭყონის მეურნეობის გზის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 

 ქ. გარდაბანში გზის ორივე მხარეს ტროტუარების მოწყობა და სოფელ 
ლემშვენიერაში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები; 

 ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩა N19 - ში მდებარე იძულებით 
გადაადგილებულ პირთათვის 10 სახლიანი საცხოვრებელ უბანში სახლების 
სადარბაზოების ამოშენება-შემინვის სამუშაოები; 

 ჭაბურღილებისა და წყლის სადაწნევო რეზერვუარების სამშენებლო 
სამუშაოების, თიანეთის მუნიციპალიტეტის ზარიძეების თემში შემავალი 
სოფლების წყალსადენის სისტემის სარეაბილიტაციო, სოფელ ძეგვში ბაგა-
ბაღის შენობის რემონტისა და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების  შესყიდვა; 

 სსიპ 112 - ის ზარების მიმღები ალტერნატიული ცენტრის მშენებლობისათვის 
განკუთვნილ ნაკვეთთან მისასვლელი გზის სამშენებლო- სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები;  

 ქ. ქუთაისის შიდა ქუჩის (ოცხელის ქუჩაზე) ა/ბეტონის საფარის მოწყობის 
სამუშაოები; 

 ქ. ქუთაისში ზ. გამსახურდიას (გზაგამტარი ხიდის გარშემო) ქუჩის, 
თოფურიას ქუჩის, სოხუმის ქუჩის I შესახვევის და კ. გამსახურდიას ქუჩის II 
შესახვევის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები; 

 წიწამურთან ი. ჭავჭავაძის მონუმენტის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა; 

 აზიის განვითარების ბანკის კრედიტის ფარგლებში განსახორციელებელ 
სამუშაოებზე (SUTIP) საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა; 

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს 
საზღვრამდე არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის ტექნიკურ-
ეკონომიკური შესწავლის და დეტალური საინჟინრო პროექტის მომზადება; 

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი 
საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობისათვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთზე 
საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების ჩატარების მომსახურება. 

 
3.2.2 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი 

(მსოფლიო ბანკი) (პროგრამული კოდი 25 03 02)  
 

• ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მამათი-
ძიმითის გზის რეაბილიტაცია; 
 
3.2.3 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის 

დამატებითი დაფინანსება (მსოფლიო ბანკი) (პროგრამული კოდი 25 03 03)  
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• ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ზუგდიდში შ. ხუბულავას სახელობის ქუჩის, 

ქ. ონში ჩაჩაშვილის ქუჩის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შუხუთი-აცანა-მამათის გზის 
რეაბილიტაცია; 
 
3.2.4 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (აზიის 

განვითარების ბანკი) (პროგრამული კოდი  25 03 04)  
 

• ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა შემდეგი ღონისძიებები: 
 ანაკლიის ნაპირგამაგრების სამუშაოების პროექტირება, ზედამხედველობა და 

ანაკლიის ნაპირდამცავი ნაგებობის მშენებლობა; 
 თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალის თბილისი-წითელი ხიდის 

(აზერბაიჯანის  საზღვარი) გზის მონაკვეთის მოდერნიზაცია I და III სექცია 
(საავანსო გადახდა); 

 ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლადსილის გზის 74-80კმ; 89კმ (გვირაბის); 91-103კმ; 
121-125კმ მშენებლობის ზედამხედველობა; 

 საექსპერტო მომსახურება თბილისი-რუსთავის ურბანული პროექტისათვის; 
 თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობასთან დაკავშირებული 

კომპენსაციების გაცემა (მიწის ნაკვეთის შესყიდვა). 
 
3.2.5 რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (მსოფლიო ბანკი)  

(პროგრამული კოდი 25 03 05) 
 

• ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა: 
 ქ. თელავში ბატონის სასახლის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული 

საპროექტო სამუშაოები; 
 ქ. თელავში შენობების დამატებითი სარესტავრაციო სამუშაოები; 
 ქ. თელავის ქუჩების გამწვანება -კეთილმოწყობა (ქ. თელავის ცენტრალური 

ნაწილი); 
 სოფელ კისისხევში მდებარე ტურისტულ შენობა-ნაგებობებთან მისასვლელი 

გზის რეაბილიტაცია; 
 ქ. თელავის ქუჩების მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია; 
 ქ. თელავში ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია; 
 ლოპოტის ტბასთან მისასვლელი შიდა გზების რეაბილიტაცია; 
 ქ. ყვარელში შპს „ყვარლის ბაგასთან“ მისასვლელი გზის, წყალმომარაგების, 

გაზმომარაგების და ტელეკომუნიკაციის სისტემების რეაბილიტაცია; 
 სოფელ ველისციხეში ტურისტულ ზონასთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია; 
 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის  

მოწყობა (ძველი შუამთა, ახალი შუამთა, იყალთო); 
 იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების საკონსერვაციო-

სარესტავრაციო დოკუმენტაციის დეტალური პროექტის მომზადება; 
 შენობების რესტავრაცია და ტურისტული ზონის მოწყობა სოფელ დართლოში; 
 სოფელ სანიორეში მდებარე ტურისტულ ზონასთან მისასვლელი გზის და 

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; 
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 ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსთან 
მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურისათვის (მაწვნის სახლი) 
აღჭურვილობის შეძენა - ლოტი 1; 

 კახეთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან ტურისტული 
ინფრასტრუქტურული ობიექტების წყალმომარაგების პროექტების 
მომზადება; 

 სოფელ დართლოს საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის საპროექტო 
დოკუმენტაციის კორექტირება; 

 რეგიონული განვითარების პროექტების ფარგლებში კახეთის რეგიონში 
განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის 
საკონსულტაციო მომსახურება; 

 
3.2.6 რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (მსოფლიო ბანკი)  

(პროგრამული კოდი 25 03 06)  
 

• საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 
 ქ. წყალტუბოს კურორტის მართვის ოფისის, პარკში და „ცივი“ ტბის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მცირე ზომის ტურისტული შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, 
წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების, „ცივი“ტბის და ტბიდან 
გამყვანი არხების, წრიული გზის, ცენტრალური პარკის და „ცივი“ ტბის 
ტერიტორიაზე გარე განათების რეაბილიტაცია, გამწვანება/კეთილმოწყობა 
,სარწყავი სისტემის მონტაჟი, გზების, ბილიკების, სანიაღვრე-სადრენაჟე 
სისტემის სანიაღვრე სისტემის და გზის საფარის რეაბილიტაცია (ფაზა 2), 
წრიული გზის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის და დეტალური საინჟინრო 
პროექტის შედგენის მომსახურება;; 

 ქ. ვანის სახელმწიფო მუზეუმის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
დამატებითი გამაგრებითი ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის 
შედგენა; 

 იმერეთის რეგიონში განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების 
ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება; 

 
3.2.7 სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (საფრანგეთის 

მთავრობა) (პროგრამული კოდი 25 03 07)  
 

• ქვეპროგრამის ფარგლებში პროექტის განსახორციელებლად შპს ,,თეთნულდი 
დეველოპმენტმა“ ხელშეკრულება გააფორმა სამშენებლო სამუშაოების კატეგორიაზე, ხოლო 
სამონტაჟო და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის სამუშაოებზე მომზადა 
დოკუმენტაცია ტენდერის გამოსაცხადებლად. 
 

• შპს ,,საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ“ 2013 წელს დაწყებული 
პროექტების ფარგლებში: 

 დასრულდა ქალაქების თელავის, მცხეთის, ზუგდიდის, ამბროლაურის, 
ოზურგეთის, ახალციხის და გორის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების 
პოლიგონის კეთილმოწყობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები; 

 დასრულდა შიდა ქართლის რეგიონში შემსყიდველის, კახეთის რეგიონში 
კომპანიის კუთვნილი და ქ. იმერეთის, გურიისა და სამეგრელო-ზემო 
სვანეთის რეგიონებში არსებული საყოფაცხოვრებო გადანაყრების 
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პოლიგონების  მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ შემოღობვისა და ჭიშკრის 
მოწყობის სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოები; 

 შეძენილი იქნა 16 ცალი ბულდოზერი, აღნიშნული ტექნიკა განაწილებული 
იქნა შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: ზესტაფონი, ქუთაისი, საჩხერე, სამტრედია, 
ზუგდიდი, ფოთი, ოზურგეთი, ამბროლაური, გორი, ხაშური, კასპი, თელავი, 
მარნეული, ახალციხე; 

 დასრულდა საავტომობილო სასწორების მოწყობა; 
 2014 წელს დაიწყო და მიმდინარეობდა ქ. ქუთაისის საყოფაცხოვრებო 

გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის და პოლიგონის გასწვრივ 
ნაპირსამაგრი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები; 

• შპს ,,სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ მიერ საანგარიშო პერიოდში 2013 წელს 
დაწყებული პროექტის - საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-სარფის 
საავტომობილო გზის კმ117-კმ119 (კვარიათი-სარფის) მონაკვეთის ზღვის სანაპირო ზოლის 
გასწვრივ აღდგენა-გამაგრების და ქვის ცვენისაგან დაცვის მიზნით ფერდობების 
გამაგრებასთან დაკავშირებული სამუშაოების განსახორციელებლად მიმდინარეობდა 
შესაბამისი საქონლის შესყიდვა და ინტენსიურ რეჟიმში  სამშენებლო სამუშაოების 
შესრულება.  
 
3.3. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 25 

04) 
 
 პროგრამის განმახორციელებელი: 

 სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“  
 შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ 

 
3.3.1 ქობულეთის წყალანარინების პროექტი (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკი, ნიდერლანდების განვითარების საექსპორტო ბანკი) (პროგრამული კოდი 25 04 01) 
• აღნიშნული ქვეპროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ხარჯების გაწევა არ 

განხორციელებულა, სამუშაოების შესასრულებლად სატენდერო პროცედურები უკვე 
დასრულებულია და სამუშაოების ძირითადი ნაწილის შესრულება დაგეგმილია 2014 წლის 
მეორე ნახევრიდან. 
 
3.3.2 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (ევროპის საინვესტიციო ბანკი)  

(პროგრამული კოდი 25 04 02) 
 

• საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა: 
 ქალაქების ბაღდათის, ჭიათურის ჩოხატაურის და დაბა ურეკის 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია;  
 ქალაქ ასპინძაში, სოფელ ნიჯგორსა და აწყვიტაში ხანდოს წყაროებიდან 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია; 
 ქალაქების ლანჩხუთის, ქარელის, ოზურგეთის, ტყიბულის, წყალტუბოს, 

ზესტაფონის, ლენტეხის, კასპის ტერიტორიებზე, ხაშურისა და  გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტების, დაბა სურამის, სოფელ სართიჭალისა და ცაგერის 
სათავე ნაგებობის „ცივწყაროს“  წყალსადენის სისტემების რეაბილიტაცია - 
გაუმჯობესება: 

 საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისთვის 
მრიცხველების ყუთების მიწოდება; 
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 საქართველოს 17 ქალაქში წყალსადენი სისტემების სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების ზედამხედველობა. 

 
3.3.3 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (ევროპის საინვესტიციო ბანკი, 
ევროკავშირი) (პროგრამული კოდი 25 04 03)  
 

• საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წლის პირველ ნახევარში ხარჯების 
გაწევა არ განხორციელებულა. მიმდინარეობდა ქვეპროგრამის ხაზით სამუშაოთა 
შესრულებაზე და საქონლისა და მომსახურების შეძენაზე სატენდერო პროცედურები. 
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული  ღონისძიებების განხორციელება დაიწყება 
2014 წლის მეორე ნახევარში.  
 
3.3.4 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (შვედეთის საერთაშორისო 

განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო) (პროგრამული კოდი 25 04 04) 
 

• საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ჩამდინარე წყლების 
მართვის სისტემის გაუმჯობესებისათვის საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 
ფონდის თანამშრომლების სასწავლო ტური შვედეთსა და ლატვიაში. პროგრამა მოიცავდა 
ტრეინინგებს, სწავლებასა და სტაჟირებას წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების 
მართვის შესაბამის სამსახურებში. 
 
3.3.5 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და 

წყალარინების სექტორი) (აზიის განვითარების ბანკი) (პროგრამული კოდი 25 04 05) 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში:  
 

• პროექტის „მესტია - 01 (ტრანში 1) UWSCG/ICB/CW/2011-MES-01“ ფარგლებში დასრულდა: 
 ტიროლის ტიპის წყლის მიმღები ნაგებობის (კაშხლის) მშენებლობა; 
 მაგისტრალური მილსადენის ჩაწყობა;  
 2,000 მ³ რეზერვუარის მშენებლობა, ტესტირების და კეთილმოწყობის 

ჩათვლით. 
• პროექტის „მესტია - 02 (ტრანში 2) UWSCG/ICB/CW/2011-MES-02“   ფარგლებში: 

 განხორციელდა წყალმომარაგების ქსელის, წყლის მრიცხველის, 
საკანალიზაციო ქსელის, საკანალიზაციო ჭების მონტაჟი; 

 დასრულდა წყალმომარაგების კომპანიის - მესტიის სერვის ცენტრის 
მშენებლობა.  

• პროექტის „ანაკლია - 01 (ტრანში 2) UWSCG/ICB/CW/2012-ANA-01“ ფარგლებში დასრულდა 
წყალმომარაგების ქსელის, კანალიზაციის მილსადენის, კანალიზაციის 42 ერთეული 
სატუმბი სადგურის მონტაჟი და სერვის ცენტრის მშენებლობა. 

• პროექტის „REG-01 ქუთაისის, ფოთის და ანაკლიის წყალმომარაგების სისტემის 
მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ტრანში 1)“ ფარგლებში განხორციელდა: 

 ქალაქ ქუთაისში ვაჟა ფშაველას ტერიტორიაზე რეზერვუარის, სატუმბი 
სადგურის გადამცემი მაგისტრალური მილსადენის და სადისტრიბუციო 
ქსელის მშენებლობა;  

 ქალაქ ფოთში ნაბადას ტერიტორიაზე ახალი სატუმბი სადგურის და 
რეზერვუარების მშენებლობა; 
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 ანაკლიაში რეზერვუარისა და სატუმბი სადგურის და გადამცემი 
მაგისტრალური ხაზის მშენებლობა. 

 
3.4 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 36 

03) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 
 შპს ენგურჰესი 
 შპს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია 

 
3.4.1 ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითრების ბანკი) (პროგრამული კოდი 36 03 01) 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 
 შპს ენგურჰესი 

 
• საანგარიშო პერიოდში წარმატებით დასრულდა აგრეგატის ტესტირება, რომელმაც 

განავითარა ნომინალური სიმძლავრე. 
 
3.4.2 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი 

(ევროპის საინვესტიციო ბანკი, ევროკავშირი) (პროგრამული კოდი 36 03 02) 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 
 შპს ენგურჰესი 

 
•  ენგურჰესის უსაფრთხო და საიმედო ფუნქციონირებისათვის, განსაკუთრებით მაშინ, 

როდესაც სრულდება სადგურის სრული რეაბილიტაცია და შესაძლო იქნება ნომინალურ 
სიმძლავრეზე მისი მუშაობა, მნიშვნელოვანია ენგურჰესის ქვედა ბიეფში არსებული 
წყალსაცავის და მასთან არსებული ვარდნილჰესების კასკადის №1 ჰესის გრავიტაციული 
კაშხლის და შავ ზღვამდე გამყვანი 23 კმ სიგრძის არხის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და 
რეაბილიტაცია. 

•  ვარდნილჰესზე პროექტით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოებისათვის 
ჩატარდა წინასაკვალიფიკაციო შერჩევა და გამოვლინდა გამარჯვებული ფირმები. 

•  გეგმა-გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობდა ჰიდრომექანიკური და ელექტრომექანიკური 
მოწყობილობების რეაბილიტაცია. 

•  ვარდნილის კაშხალზე და წყალსატარ კონსტრუქციებზე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო 
სამუშაოებზე  გამოცხადდა ტენდერი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 4-მა კომპანიამ. 
სატენდერო წინადადების შეფასება მოხდა დამოუკიდებელი საინჟინრო კონსულტანტების 
ჯგუფის მიერ (შტუკი - შვეიცარია, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის და 
ევროპის საინვესტიციო ბანკის წარმომადგენლები). მიმდინარეობს სატენდერო კომისიის 
შეფასების განხილვა დამფინანსებელი ინსტიტუტების მიერ, რის შემდეგაც გახდება 
ცნობილი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. 
 
3.4.3 ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (ამერიკის შეერთებული შტატების 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტო) (პროგრამული კოდი 36 03 03) 
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ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 
 შპს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია 

 
•  ზესტაფონი - ქუთაისის და გორი - ქარელის 700 მმ -იანი დიამეტრის 23 კმ და 20 კმ 

მაგისტრალური გაზსადენების აღდგენითი-სამშენებლო სამუშაოებისათვის - შეძენილია 
მასალები, ჩატარდა ტენდერი და გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანიები, 
რომლებთანაც გაფორმდა კონტრაქტები. სამუშაოები დაწყებულია და დღეის 
მდგომარეობით შესრულებულია შესაბამისად საერთო მოცულობის 70% და 55%. 
  
3.5 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება (პროგრამული 

კოდი 36 04) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქარველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 
 სს საქართელოს სახელმწიფოს ელექტროსისტემა 

 
3.5.1 რეგიონალური ელექტროგადამცემის გაუმჯობესების პროექტი (აზიის განვითარების 

ბანკი) (პროგრამული კოდი 36 04 01) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 

 
• პროექტი წარმოადგენს საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარების გეგმის 

ნაწილს. პროექტის მიზანია არსებული ქვესადგურების რეაბილიტაცია და ახალი 
ქვესადგურების მშენებლობა. პროექტი ითვალისწინებს ახალი 220/110 კვ ძაბვის ქ/ს 
„ხორგას“ მშენებლობას. 

• საანგარიშო პერიოდისათვის დასრულებულია ტექნიკურ-ეკონომიკური 
მიზანშეწონილობის ანალიზი, მომზადდა სატენდერო დოკუმენტაცია, გამოცხადდა და 
დასრულდა ტენდერი და გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია - „სიმენსი-ავსტრია“, 
რომელთანაც გაფორმდა კონტრაქტი. 

 
3.5.2 500-220კვ ქ/ს-ის „ჯვარი“ და შესაბამისი ხაზების მშენებლობა (გერმანიის 

რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი, EC, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკი) (პროგრამული კოდი 36 04 02) 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 

 
პროექტი ითვალისწინებს: 
• ა) 2X8 კმ სიგრძის 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა, 500 კვ 

ელექტროგადამცემი ხაზი „კავკასიონის“ შეჭრით. 
• ბ) 60 კმ სიგრძის 220 კვ -ის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა ჯვრიდან 

ხორგამდე. 
• გ) ახალი 500/220 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში. 
• 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობის ფარგლებში დასრულდა პროექტის წინასამშენებლო 

ეტაპის სამუშაოები, მომზადდა სატენდერო დოკუმენტაცია, განხორციელდა ტენდერში 
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მონაწილე კომპანიის შერჩევა (პორტუგალიური კომპანია - EFACEC), გაფორმდა 
კონტრაქტი. 

• 220 კვ ეგხ-ს მშენებლობის ფარგლებში დასრულდა ტენდერი. გამოვლინდა გამარჯვებული 
კომპანია (GOITY), გაფორმდა კონტრაქტი. 
 
3.5.3 220 კვ „ახალციხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობა (მსოფლიო ბანკი) (პროგრამული კოდი 36 

04 03) 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 
 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 

 
• პროექტი ითვალისწინებს 145 კმ სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე-ბათუმი“ 

მშენებლობას (ახალციხედან შუახევის ჰესამდე ერთჯაჭვა ხაზის, ხოლო ბათუმამდე 
ორჯაჭვა ხაზის მშენებლობა). 

•  საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა წინასამშენებლო სამუშაოები, მზადდება პროექტის 
ტექნიკური დიზაინი. გამოვლინდა პროექტის მართვის კონსულტანტი და ზედამხედველი, 
ასევე მშენებელი კომპანიის სატენდერო წინადადებების შემფასებელი კონსულტანტი. 
მიმდინარეობდა სატენდერო წინადადების შესწავლა-დაზუსტება. 
 
3.5.4 შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (გერმანიის რეკონსტრუქციის 

საკრედიტო ბანკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკი) (პროგრამული კოდი 36 04 04) 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 

 სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 
 

•  შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი დასრულდა გასულ წელს. საანგარიშო 
პერიოდში მიმდინარეობდა გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად საგარანტიო 
პერიოდის ფარგლებში ვალდებულებების შესრულება (მარაგნაწილების მოწოდება). 

 
3.6 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  

 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 
 

საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების 
მიზნით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 
• საქართველო წარმოდგენილი იყო შემდეგ საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებზე: 

Ferie&Fritid (კოპენჰაგენი); BALTTOUR (რიგა); TOUREST (ტალინი); FITUR (მადრიდი); 
EMITT (თურქეთი); IMTM (თელ-ავივი); BIT (მილანი); ITB (ბერლინი); GIBTM (აბუ-დაბი); 
AITF (ბაქო); COTTM (პეკინი); CTF (თბილისი); KITF (ალმა-ატა); EXPO BATUMI (ბათუმი); 
Arabian Travel Market (დუბაი); IMEX (ფრანკფურტი); KOTFA (სეული); 

• სხვადასხვა მიზნობრივ ბაზრებზე ჩატარდა 30 პრეს და გაცნობითი ტური. პრეს-ტურებში 
მონაწილე ჟურნალისტების მიერ გამოქვეყნდა სტატიები ბეჭდურ მედია-საშუალებებში; 

• განხორციელდა მარკეტინგული კამპანიები მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებსა და ქვეყნებში, 
რომელიც ითვალისწინებდა: გარე რეკლამის განთავსებას ბილბორდების სახით; ვებ-
გვერდების ფლეშ ბანერების განთავსებას; კლიპის გავრცელებას LED მონიტორების 
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საშუალებით; რეკლამას მეტროპოლიტენის სამგზავრო ვაგონებში, სოციალურ ქსელში, 
ინტერნეტ, სატელევიზიო და ბეჭდურ მედია საშუალებებში;  

• ბათუმისა და თბილისის აეროპორტებში მიმდინარეობდა ქვეყნის ტურისტული 
პროდუქტების რეკლამირება საჰაერო გზით მოგზაური ტურისტებისათვის; 

• ყაზახეთში და უკრაინაში გაიმართა საქართველოს, როგორც ტურისტული მიმართულების, 
პრეზენტაცია, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს სხვადასხვა ტურისტული პროდუქტების 
პოპულარიზაციას და ასევე, საკურორტო რეგიონების ცნობადობის ამაღლებას; 

• მიმდინარეობდა მუშაობა პროექტზე „10 სანახავი ადგილი“ (ბროშურა) და ტურისტული 
რუკების მომზადებაზე (ინგლისურ, რუსულ და ქართულ ენებზე), სადაც დატანილი იქნება 
ხაზოვან/წერტილოვანი და თემატური ინფორმაცია სხვადასხვა მარშრუტების შესახებ;  

• განხორციელდა ქ.თბილისის, ქ.მარტვილის, ქ.ზუგდიდის და დაბა ჩხოროწყუს ტურიზმის 
საინფორმაციო ცენტრების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა;  

• ზამთრის კურორტების პოპულარიზაციის მიზნით, დაბა გუდაურში მოეწყო სპორტული 
ღონისძიება - „შეჯიბრი ზამთრის ექსტრემალურ სპორტულ სახეობებში“, დაბა ბაკურიანში - 
„ბაკურიანობა”, ხოლო ლაშქრობის, როგორც სათავგადასავლო ტურიზმის ერთ-ერთი 
მიმართულების პოპულარიზაციის მიზნით, სოფელ კიკეთში გაიმართა სალაშქრო სეზონის 
გახსნის ღონისძიება;  

• დაიგეგმა საბაზისო ინგლისური ენისა და მომსახურების უნარ-ჩვევების შემსწავლელი 
კურსები ტაქსის მძღოლებისათვის, რომელიც გაიარა 11 მსურველმა; 

• ღვინის ტურიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით, ქ.თბილისში ეთნოგრაფიული 
მუზეუმის ტერიტორიაზე, გაიმართა „ღვინის ფესტივალი“ ქართული ღვინის 
მწარმოებლების მონაწილეობით, რომლებმაც სტუმრებს წარუდგინეს როგორც ქვევრის, 
ასევე ქარხნული წესით დამზადებული ღვინოები და სამონასტრო ღვინო. 

• საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს 
ორგანიზებით თბილისში გამართული ღვინის ტურიზმის საერთაშორისო კონფერენციის 
ფარგლებში, სადაც მონაწილეობა მიიღო 200-მდე პროფესიონალმა მსოფლიოს სხვადასხვა 
ქვეყნიდან, მოეწყო ღვინის დეგუსტაციები, სამუშაო შეხვედრები და გაცნობითი ღვინის 
ტურები საქართველოს რეგიონებში; 

• საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში 
განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის საპრომოციო სარეკლამო მასალის გამოფენა და 
გავრცელება;  

• მადრიდში, მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის შტაბ-ბინაში სტატისტიკისა და ტურიზმის 
სატელიტური ანგარიშების კომიტეტის XIV სხდომაზე საქართველო არჩეულ იქნა ვიცე-
პრეზიდენტად, ასევე საქართველო გახდა „ქარვის გზის“ პროექტის კომიტეტის წევრი; 

• საქართველოში აკრედიტებული რეზიდენტი და არარეზიდენტი ელჩებისა და მათი 
მეუღლეებისათვის მოეწყო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის კულტურული ტური, ხოლო 
თურქეთის არდაჰანის გუბერნიის ხელმძღვანელობისა და ბიზნესმენების ოფიციალური  
ვიზიტის ფარგლებში გამართულ ბიზნეს ფორუმზე მოეწყო პრეზენტაცია სამცხე-ჯავახეთის 
ტურისტული პოტენციალის შესახებ; 

• მთის კულტურისა და მთაში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ქ.თბილისის 
ბავშვთა ქალაქ „მზიურ“-ში ჩატარდა ფოლკლორული საღამო - ,,მთის საჩუქარი ბარს“; 

• ზაფხულის სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებებზე (თბილისი, 
ბორჯომი, შაორის ტბა და ქუთაისი) განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის კულტურულ-
სპორტული აქტივობები, რამაც ხელი შეუწყო საქართველოს ტურისტული პროდუქტების 
პოპულარიზაციასა და შიდა ტურიზმის სტიმულირებას; 
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• მომზადდა საქართველოს ტურიზმის 2013 წლის სტატისტიკური მიმოხილვა/ანგარიში 
ქართულ და ინგლისურ ენებზე და დაინტერესებულ აუდიტორიას გადაეცემა 
უსასყიდლოდ; 

• საინფორმაციო ცენტრების, განთავსების საშუალებების და სხვა ტურისტული ობიექტების 
მიერ დაიწყო რეგულარულად მონაცემების ატვირთვა განთავსების საშუალებებისა და 
ტურისტული ობიექტების პორტალზე; 

• მონაწილეობა იქნა მიღებული ქ.პრაღაში გამართულ კონფერენციაში სახელწოდებით 
„ტურიზმის სტატისტიკის მეთორმეტე გლობალური ფორუმი“; 

• თბილისში, ტურისტებისათვის ორიენტირების გამარტივებისა და ქალაქის 
ღირშესანიშნაობების პოპულარიზაციის მიზნით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 
გაჩერების პუნქტებზე დაიგეგმა სარეკლამო-საინფორმაციო ბანერების განთავსება, სადაც 
ასახულია უბნის რუკები მინიშნებით - „შენ იმყოფები აქ";  

• მოქმედება დაიწყო პროექტმა ,,მობილური გიდები“, რომლის ფარგლებშიც შეირჩა 60 
სტუდენტი და შესაბამისი ტრენინგის გავლის შემდეგ დასაქმდა თბილისის მასშტაბით 
სხვადასხვა ტურისტულად დატვირთულ ადგილებში;  

• განხორციელდა ,,ქოლ ცენტრის“ არსებული ბაზის მონიტორინგი. ოპერატორების 
გადამზადებისა და ინფორმირების მიზნით მომზადდა პრეზენტაციები და ჩატარდა 
ტრენინგები, ასევე მიმდინარეობადა და უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება ინტერნეტ სივრცის 
მონიტორინგი პრობლემური საკითხების გამოვლენის მიზნით; 

• საქართველო, ვიცე-თავმჯდომარის რანგში, წარმოდგენილი იყო მსოფლიო ტურიზმის 
ორგანიზაციის ევროპის რეგიონალური კომისიის შეხვედრაზე;  

• ქ.დუბლინში, „რივერფესტის“ ფარგლებში ჩატარებულ ირლანდიურ-ქართულ ბიზნეს 
ფორუმზე, საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ წარადგინა თავისი 
სტენდი ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სავაჭრო ცენტრში, სადაც მივიდა 80 
ათასზე მეტი ქართველი და უცხოელი მნახველი; 

• ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღეს: ქ.ბაქოში 
გამართულ სემინარში ტურიზმის კლასტერების განვითარების შესახებ და შავი ზღვის 
საერთაშორისო უნივივერსიტეტში გამართულ ღონისძიებაზე „ტურიზმის სამიტი-2014“. 
 
3.7 ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 36 01) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 
 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 

 
3.7.1 ენერგეტიკის  სამინისტროს აპარატი (პროგრამული კოდი 36 01 01) 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 

 
•  გამოცხადებულ იქნა ინტერესთა გამოხატვები „სამყურისწყალი 2 ჰესი“-ს, „დიდხევი ჰესი“-

სა და ცხენისწყლის ჰესების კასკადების მშენებლობაზე, რომელთა ჯამური დადგმული 
სიმძლავრე 400 მგვტ-მდეა და საინვესტიციო ღირებულება 740 მლნ. დოლარს აჭარბებს. 
დამთავრდა ინტერესთა გამოხატვა და გამოვლინდა გამარჯვებულები „მესტიაჭალაჰესი 2“-
ის, „დოლრაჰესი“-სა და "ალპანაჰესი“-ს მშენებლობებზე. საქართველოს მთავრობასა და 
კომპნია ბუგატოს შორის გაფორმებულ იქნა მემორანდუმი მეტეხი1 და მეტეხი2 
ჰიდროელექტროსადგურების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მიზნით. 
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• გაფორმდა მემორანდუმი საქართველოს მთავრობას, კომპნია „ჰიდროლეა“-ს, კომპანია 
„კასლეთი 1“-ს, კომპანია ”დარჩ“-ს, კომპანია „კასლეთი 2“-სა და სს 
„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორ“-ს შორის კასლეთი 1, 
კასლეთი 2 და დარჩი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის მიზნით. 

• გამოცხადებული იქნა დიდხევი, ხუნევი, დიდხევი, სტორი 1, ჯონოული 1, ჯონოული 2 და 
ჯონოული 3 ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური 
შესწავლის, მშენებლობის, ფლობის და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვები. ამ 
პროექტების ჯამური დადგმული სიმძლავრე 47,3 მგვტ-ს, ხოლო ჯამური სავარაუდო 
საინვესტიციო ღირებულება 90.4 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. 

• საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი „საქართველოს 
ენერგეტიკის განვითარების ფონდთან“ გორის ქარის პროექტის და „Energo Windpower”-თან 
ქარის სხვადასხვა პროექტების გახორციელების მიზმით. ასევე, გაფორმდა მემორანდუმები 
შპს „თრიალეთი 2013“-თან „თრიალეთის“, შპს „მარდიაჰაუზთან“ „ხონისწყალი 1“, 
„ხონისწყალი 2“, „ხონისწყალი 3“-ის , შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული 
კორპორაციასთან“ „ზედა ბჟუჟას“, შპს. „ეგ“-თან „ბუჯა 1“, „ბუჯა 2“, „ბუჯა 3“-ის და შპს 
„ფშავი ჰაიდროსთან“ „სკურდიდი“ ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების 
განხორციელების მიზნით. 

• საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და ევროკომისიის დელეგაციას შორის 
მიმდინარეობდა ოფიციალური მოლაპარაკებები საქართველოს „ენერგეტიკულ 
გაერთიანება“-ში გაწევრიანების მიზნით. 
 
3.7.2 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო (პროგრამული კოდი 36 01 02) 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 
 

• მომზადდა ,,ნავთობისა და გაზის შესახებ“ კანონის ცვლილებების პროექტი, განხილული 
იქნა ,,ფრონტერა ისტერნ ჯორჯიას“ განაცხადი საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად, 
გაფორმდა ცვლილებები პროდუქციის წილობრივი განაწილების 3 ხელშეკრულებაში. 2 
პროდუქციის წილობრივი განაწილების  ხელშეკრულებისათვის მომზადებულია 
ცვლილებების პროექტი. 

•  მიმდინარეობდა ლიკვიდირებული და კონსერვირებული ჭაბურღილების მდებარეობის 
დაზუსტება და მათი აღწერა, ჭაბურღილებზე მიმდინარე სამუშაოების ინსპექტირება, 
კომპანიების მიერ შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგი. 

•  გაიცა ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზია ,,ფრონტერა ისტერნ ჯორჯიაზე“ და 
ნავთობის გადამუშვების ლიცენზია შპს ,,ბეგინ ენერჯი“-ზე. მიმდინარეობდა ,,ნორიოს 
საოპერაციო კომპანიის“, ,,კანარგო ჯორჯიას“, ,,ჯინდალ პეტროლეუმ (ჯორჯია) 
ლიმიტედის“, ,,ფრონტერა ისტერნ ჯორჯიას“ ჭაბურღილების კაპიტალური რემონტის 
სამუშაოების ინსპექტირება. 

•  მიმდინარეობდა ლიკვიდირებული და კონსერვირებული ჭაბურღილების ინსპექტირება 
ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მიზნით. ასევე, მიმდინარე სეისმური 
კვლევითი სამუშაოების მონიტორინგი. 

•  განხილვის პროცესშია ,,სტრეიტ ოილ ენდ გეს ლიმიტედის“ VIA და VIB ბლოკზე 
დაგეგმილი ორი ღრმა ჭაბურღილის ბურღვის პროექტი. 
 
3.7.3  მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება, 
ელექტროგადამცემი ხაზებისა და გამანაწილებელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა 
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(პროგრამული კოდი 36 01 03) 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 

 
•  საანგარიშო პერიოდში აქტიური სამუშაოები იქნა ჩატარებული ქვეყნის მასშტაბით უშუქო 

სოფლების აღრიცხვის მიზნით, შესწავლილ იქნა კახეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, 
მცხეთა-მთიანეთის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონებში 30-ზე მეტი არსებული 
უშუქო სოფლის ელექტრიფიცირებისათვის საჭირო საპროექტო და სამშენებლო 
სამუშაოების ჩატარების შესაძლებლობა. საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 12 
მარტის #405 და 8 მაისის #812 „ზოგიერთი სოფლის ელექტრიფიცირების მიზნით 
გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ განკარგულებების შესაბამისად გურჯაანის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭერემის, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაწალხევის, 
დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სოგუთლოს, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ცხავერის, ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქროსოფელის, ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ შროშის (ექსეულიძეების უბანი), დუშეთის მუნიციპალიტეტის 
სოფლების: ნოჯა, კოშკასყელი (წობანო), ნოჯიკეთი, ქვემო და ზემო ღარისწყალის, მცხეთის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელუბანის და გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
გაგლოანთუბანის ელექტრიფიცირების საპროექტო სამუშაოებზე გამოცხადებულია 
ტენდერი, ხოლო სამშენებლო სამუშაოები დასრულებული იქნება მიმდინარე წლის 
ბოლომდე. 
 
3.8 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების 

მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების 

ღონისძიება (პროგრამული კოდი 36 02) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 

 
•  გაზგამანაწილებელი კომპანია „სოკარ ჯორჯია-ქართლიგაზის“ მიერ მოწოდებული 

დოკუმენტაციის საფუძველზე, განხორციელდა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის 
2013 წლის დეკემბერის, 2014 წლის იანვარ-მაისში მიწოდებული ბუნებრივი აირის 
ღირებულების ანაზღაურება, მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობამ 6.5 მლნ. კუბ/მ 
შეადგინა. 
 
 
3.10. ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება (პროგრამული კოდი 24 02) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 

 
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 
• მიმდინარეობდა მუშაობა ტექნიკური და სამშენებლო სფეროების საკანონმდებლო ბაზის 

სრულყოფაზე, მათ შორის: 
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 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით 
განსაზღვრულ ვალდებულებათა შესაბამისად, მომზადდა და საქართველოს 
მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა რიგი ტექნიკური რეგლამენტები; 

 მომზადდა და შესაბამის უწყებებთან შესათანხმებლად გაიგზავნა 
ცვლილებათა პროექტები: „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი 
მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი; 
საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემის 
წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ”;  

• საანგარიშო პერიოდში შემოწმებულ იქნა შემდეგი მომეტებული ტექნიკური საფრთხის 
შემცველი ობიექტები: 32 ამწე მოწყობილობა; 282 ლიფტი; 1 შახტი; 2 მაღარო; 7 კარიერი; 21 
იარაღითა და საბრძოლო მასალებით ვაჭრობისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობა; 2 
სანებართვო პირობა; მაგისტრალური გაზსადენიდან გაზგამანაწილებელ სადგურამდე 4 
ობიექტი; 1 ამიაკის სამაცივრო დანადგარი; 1 ნავთობტერმინალი; 2 ნავთობბაზა; 

• გაიცა სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების 6 ნებართვა;  
• სამშენებლო კუთხით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: გაიცა განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის მშენებლობის ობიექტებზე 34 ნებართვა (მათ შორის, 3 მშენებლობის 
თაობაზე შეთანხმება); შემოწმდა 51 მშენებარე ობიექტი; შეთანხმდა მე-IV კლასის 14 
ობიექტი; არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო 
დაჯარიმდა 14 ობიექტი; ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული 19 ობიექტი; ტექნიკური 
ინსპექტირების შედეგად უსაფრთხოების წესების დარღვევისათვის  დაჯარიმდა 33 
ობიექტი. 

 
3.11 ბაქო–თბილისი–ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა–
ახალქალაქი–კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-
კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 24 07)  
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 

 
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ყარსი-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის 

მარაბდა კარწახის მიმართულებით თურქეთის საზღვრამდე სამშენებლო დერეფანში 
მოქცეული კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის გამოსყიდვასთან დაკავშირებული 
მომსახურების შესყიდვა, 32 პიროვნებასთან ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმება და 
საკომპენსაციო თანხის გადახდა. 

 
4. განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება 
 
 
4.1 ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 32 02) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; 
 სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; 
 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულებების მანდატურის სამსახური; 
 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; 
 სსიპ -  საჯარო სკოლები 
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4.1.1 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 32 02 01) 
 

• ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2 084 საჯარო და 240 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო 
სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა  168.7 მლნ ლარი; 
 
4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 

02) 
 

• „ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში 
ჩართული იყო 265 მონაწილე. საანგარიშო პერიოდში გასულ წელს ჩატარებული კონკურსის 
შედეგად შერჩეული კანდიდატებიდან 23 ახალი მონაწილე გაიგზავნა არაქართულენოვან 
სკოლებში (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში - 8 მონაწილე, ქვემო ქართლის რეგიონში - 13 
მონაწილე და კახეთის რეგიონში - 2 მონაწილე). ამავე პროგრამის ფარგლებში შექმნილი 
ქართულის, როგორც მეორე ენის სახელმძღვანელოს X-XII დონეები  გადაეცათ 260-მდე 
არაქართულენოვან სკოლას;  

• პროგრამის "ვასწავლოთ ქართული, როგორც მეორე ენა” ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში 
ახალქალაქიში, ნინოწმინდასა და ლამბალოში ჩატარდა მოსწავლეთა კონფერენციები, 
რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ პროგრამაში ჩართული კახეთის, ქვემო ქართლისა და 
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების საჯარო სკოლის მოსწავლეები. ამასთან, პროგრამაში 
ჩართულია 77 ქართული ენის კვალიფიცირებული პედაგოგი; 

• პროგრამაში „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“ ჩართულია 67 ინგლისური 
ენის  და 15 ჩინური ენის მოხალისე მასწავლებელი, მ.შ. საანგარიშო პერიოდში 
განხორციელდა ახალი ნაკადის 20 მოხალისე მასწავლებლის საქართველოში ჩამოსვლა; 

• ,,მასწავლებლობის მაძიებლობის მხარდაჭერის“ სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა 
მიიღო 123 მენტორმა - 99 საჯარო და კერძო სკოლიდან და 281 მაძიებელმა; 

• პროგრამა ,,პროფესიული სტანდარტები განათლებაში“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში 
შევიდა ცვლილებები მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტში. ასევე, დასრულდა მუშაობა 
და დაიბეჭდა მასწავლებლის სტანდარტის გზამკვლევი. შემუშავდა სკოლის დირექტორის 
სტანდარტის პროექტი; 

• მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების (ტრენინგების) პროგრამის ფარგლებში 
გადამზადდა 15 558 მასწავლებელი. მათ შორის, ტრენინგი გაიარა 14 951 მასწავლებელმა, 
სემინარი და სხვა აქტივობა 607 მასწავლებელმა; 

• მასწავლებელთა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ტრეინინგების 
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ისტ-ის საბაზო კურსის ტრეინინგი და ისტ-ის 
მეორე დონის ტრეინინგები;  

• დაიბეჭდა ტრეინინგის დამხმარე სახელმძღვანელოები, 2 400 ცალი საბაზო კურსის და 2 200 
ცალი მეორე დონის ტრეინინგის სახელმძღვანელო;  

• საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა სერტიფიცირებულ პედაგოგთა  
პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართვის რეგისტრაცია. სამოქმედო გეგმების 
მიხედვით  განხორციელდა სქემაში ჩართული მასწავლებლების მონიტორინგი და 
ინდივიდუალური კონსულტირება; 

• ,,ინკლუზიური და სპეციალური განათლების განვითარების  ხელშეწყობის“  პროგრამის 
ფარგლეში საანგარიშო პერიოდში შემუშავდა და დამტკიცდა მოდულები ზოგადი 
განათლების პედაგოგებისა და სპეციალური განათლების პედაგოგებისთვის. პროგრამის 
ფარგლეში 67 სკოლაში ჩატარდა ტრეინინგები,  რომელიც გაიარა 1300-მდე პედაგოგმა; 

• მუშავდება მოდულები შემდეგ თემებზე: „სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა სწავლება“, 
„მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლეთა სწავლება“, „ქცევის დარღვევის მქონე 
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მოსწავლეთა სწავლება“ და „აუტიმის მქონე მოსწავლეთა სწავლება“. ასევე, ინკლუზიური 
განათლების საკითხზე შემუშავდა  მოდული ზოგადი განათლების პედაგოგებისთვის, 
სკოლის დირექტორებისა და რესურსცენტრების წარმომადგენლებისთვის. ასევე, მუშავდება 
მოდული დაბალი სოციო-ეკონომიური მდგომარეობის მქონე ბავშვებისა და 
მოზარდებისთვის, ფუნქციური წერა-კითხვისა და არითმეტიკული უნარების 
სწავლებისთვის; 

• მოსწავლეებში წიგნიერების უნარ-ჩვევების განვითარების მიმართულებით საანგარიშო 
პერიოდში მოხდა გადაღება 17 დამხმარე მეთოდური ვიდეოფილმისა 
მასწავლებლებისათვის; 

• გამოიცა ჟურნალი „მასწავლებლის“ 2  ნომერი ტირაჟით 2 700 ცალი; 
• განათლების მართვის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა ახალი გრძელვადიანი ტრეინინგ-

მოდული საჯარო სკოლის საქმის მწარმოებლისათვის. საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 
ტრენინგები სკოლის დირექტორებისათვის, რომელიც გაიარა 4 492 მონაწილემ; 

• პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამის 
ფარგლებში თბილისის მასწავლებლის სახლში, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
(IOM) ეგიდით და პროგრამის ორგანიზებით, ბრიტანეთიდან მოწვეული სპეციალისტის 
მიერ, ჩატარდა სპეციალური ტრეინინგი პროფესიული სასწავლებლების ინგლისური ენის 
პედაგოგებისათვის, ასევე ჩატარდა პროფესიული განათლების სისტემის მენტორ-
მასწავლებელთა ტრეინინგები  პედაგოგიურ უნარებში. 
 
4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 03) 

 
• მოსწავლეთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში და 

პროფესიულ კოლეჯებში სულ დასაქმებულია 1 052 მანდატური, რომლებიც 
გადანაწილებული იყვნენ 400 საჯარო, 1 კერძო სკოლაში, 2 პროფესიულ სასწავლებელში და 
1 უნივერსიტეტში. ამ მიზნით სულ მიიმართა 4.9 მლნ ლარი; 

• საანგარიშო პერიოდში მანდატურებს ჩაუტარდათ გადამზადების სპეციალური 
საგანმანათლებლო პროგრამა; 

• სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიურმა 
ცენტრებმა (თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი)  საანგარიშო პერიოდში  ფსიქო-სოციალური 
მომსახურება გაუწია  294 ბავშვს და მათ ოჯახებს. 21  შემთხვევა გადამისამრთდა 
სოციალური მომსახურების სააგენტოში, ფსიქიატრიულ დისპანსერში და ინკლუზიური 
შეფასების მულტიდისციპლინურ გუნდში; 

• საქართველოს მასშტაბით შეირჩა საპილოტე სკოლები (107 საჯარო სკოლა), მომზადდა 
2013-2014 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის 
გაკვეთილების მოდულები, მასწავლებელთა გადასამზადებელი ტრეინინგ მოდულები; 
პროფორიენტაციის კუთხით გადამზადდა საპილოტე სკოლების 170 პედაგოგი. 
განხორციელდა მოსწავლეთა ინტერესების მიხედვით გაფართოებული შეხვედრები 
საწარმოებში და ორგანიზაციებში. 
 
4.1.4 განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისება (პროგრამული კოდი 32 02 04) 

 
• საანგარიშო პერიოდში X-XII კლასის მოსწავლეებისთვის ჩატარდა ეროვნული საგნობრივი 

ოლიმპიადები შემდეგ საგნებში: ქართული ენა/ლიტერატურა (ქართულენოვანი და 
არაქართულენოვანი მოსწავლეებისთვის), მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია, ფიზიკა, 
ქიმია, ბიოლოგია. ოლიმპიადის მეორე ტურში სულ მონაწილეობდა 13 494 მოსწავლე, 
ხოლო მესამე  ტურში გადავიდა - 1 301 მოსწავლე; 
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• საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ევროპის კვირეულისადმი მიძღვნილი ნახატებისა და 
ფოტოების  სასკოლო კონკურსები. გამარჯვებულებს გადაეცათ წამახალისებელი სიგელები, 
დიპლომები და ფასიანი საჩუქრები; 

• თბილისის მასშტაბით ჩატარდა ესეების კონკურსი „ჩემი ჯარისკაცები“. ასევე, გაიმართა 
ანტინარკოტიკული კამპანიის ფარგლებში ორი კონკურსი. მოსწავლეებს გადაეცათ 
დიპლომები და პრიზები. 

• საანგარიშო პერიოდში შპს „კინგსიმ“ უზურნველყო ეროვნულ დონეზე ინფორმატიკის 
კონკურსის ჩატარება, საპრიზო ადგილებზე გასული მოსწავლეებით დაკომპლექტდა 
საქართველოს ნაკრები გუნდი ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადაში 
მონაწილეობის მისაღებად;  

• სასკოლო ინიციატივების წახალისების ღონისძიების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში 
ჩატარდა კონკურსი და დაფინანსდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროექტი 
„ახალგაზრდა ფიზიკოსთა საერთაშორისო ტურნირი-მსოფლიო თასი ფიზიკაში“; 

• „საერთაშორისო ოლიმპიადების ქვეპროგრამის“ ფარგლებში ეროვნულ საგნობრივ 
ოლიმპიადებში წარმატებული მოსწავლეებისგან (შესარჩევი ტურების საფუძველზე) 
დაკომპლექტდა საქართველოს ნაკრები გუნდები ფიზიკის, მათემატიკის, ინფორმატიკის, 
ბიოლოგიისა და ქიმიის საერთაშორისო ოლიმპიადებში მონაწილეობის მისაღებად; 
 
4.1.5 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი 

პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება (პროგრამული 

კოდი 32 02 05) 
 

• მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ მოხდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე ბავშვების შეფასება. სულ შეფასდა 1 066 ბავშვი. მულტიდისციპლინური გუნდი 
საანგარიშო პერიოდში ეხმარებოდა სკოლის პედაგოგებს ინდივიდუალური სასწავლო 
გეგმების შემუშავებაში. ასევე ხორციელდებოდა სპეციალიზირებული სკოლების 
მონიტორინგი; 

• საანგარიშო პერიოდში პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ინკლუზიური 
განათლების დანერგვის ხელშეწყობის ფარგლებში ოთხ პროფესიულ საგანმანათლებლო 
დაწესებულების მოთხოვნის შესაბამისად დაფინანსდა 8 ჟესტური ენის თარჯიმანი 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებისათვის; 

• იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოში ხანგრძლივად ჰოსპიტალიზებული 
ქრონიკული დაავადებების მქონე ბავშვებს მიეწოდებოდათ საგანმანათლებლო სერვისი 
ქალაქ თბილისის 147-ე საჯარო სკოლის პედაგოგების მიერ; 

• სპეციალურ საგანმანთლებლო დაწესებულებებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი 
იყვნენ სრული სახელმწიფო სადღეღამისო ან დღის მომსახურებით, სადაც 
ინდივიდუალური საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით მოხდა 
მათ განვითარებაზე ზრუნვა. 

 
4.1.6 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 02 06) 
 

• საანგარიშო პერიოდში დადგინდა 2014-2015 სასწავლო წლებში შესასყიდი 
სახელმძღვანელოების რაოდენობის განსაზღვრის პრინციპი და პირველკლასელთათვის 
სახელმძღვანელოს ქაღალდის უკეთესი ხარისხით ჩანაცვლება, რის შემდგომაც ჩატარდა 
სახელმძღვანელოების ბეჭდვაზე ბაზრის კვლევა. 

 
4.1.7 საზაფხულო სკოლები (პროგრამული კოდი 32 02 07) 
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• პროგრამის „ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა საქართველოში“ ფარგლებში, წყნეთში და 

ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლაში  პირველი ნაკადი (150 მოსწავლე) გაემგზავრა. 
აღნიშნულის მიზნით სულ მიიმართა 217.0 ათასი ლარი. 

 
 

4.1.8 ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური 

პერსონალის ფინანსური დახმარება  (პროგრამული კოდი 32 02 08) 
 

• საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები პედაგოგებისა და 
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარების მიზნით მიიმართა 1.2 
მლნ ლარი.  

 
4.1.9 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის 

პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 02 09) 
 

• ზოგადი განათლების ცალკეულ კლასის/სემესტრების ასევე, ცალკეულ კლასში/სემესტრში 
შემავალი საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამების ექსტერნატის 
ფორმით დაძლევის გამოცდებისათვის დარეგისტრირდა სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებაში მყოფი 11 მსჯავრდებული მოსწავლე. აღნიშნული გამოცდები დაძლია 8 
მსჯავრდებულმა; 

• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებებში მყოფი ბრალდებული/მსჯავრდებული მოსწავლეების 2013-2014 
სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებში მონაწილეობა. დარეგისტრირებული იყო 
17 მსჯავრდებული/ბრალდებული მოსწავლე. აღნიშნულ გამოცდებში მონაწილეობას 
იღებდა 9 პატიმარი,  აქედან გამოცდები დაძლია 7 მსჯავრდებულმა/ბრალდებულმა 
მოსწავლემ; 

• საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების N5 
ქალთა პატიმრობის ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში ერთ არასრულწლოვან გოგონას შესაძლებლობა მიეცა სპეციფიურ 
გარემოში შეისწავლოს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნები. 

 
4.1.10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი (პროგრამული კოდი 32 02 

10) 
 

• კლასში განხორციელებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის მონიტორინგის 
აქტივობის ფარგლებში შემუშავდა შემაჯამებელი დავალების შეფასების ფორმა, 
განხორციელდა შემაჯამებელი დავალებების შეფასება თბილისის 9 საჯარო სკოლაში, 
მომზადდა შეფასების შედეგების ელექტრონული ბაზა და მონიტორინგის ჩარჩო საბაზო-
საშუალო საფეხურებისთვის, ასევე მონიტორების სამუშაო აღწერილობები დაწყებითი 
საფეხურისათვის რეგიონის სკოლებში; 

• დასრულდა მუშაობა ეროვნული სასწავლო გეგმის სწავლების მიზნებისა და საფეხურების 
ამოცანებზე.  

 
4.1.11 ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 32 02 11) 
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• საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უზრუნველყო 901 საჯარო 
სკოლის       47 085 მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში, სადაც არ ფუნქციონირებს 
სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია. ამ მიზნით სულ მიიმართა 6.6 მლნ ლარი. 

 
4.2 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა (პროგრამული კოდი  

32 04) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; 
 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი; 
 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი; 
 სსიპ - კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი; 
 სსიპ - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები; 
 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; 
 სსიპ - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; 
 სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი; 
 სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი; 
 სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და 

ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი. 
 

4.2.1. გამოცდების ორგანიზება (პროგრამული კოდი 32 04 01) 
 

• ერთიანი ეროვნული,  საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლების სასერტიფიკაციო 
გამოცდების ფარგლებში დაიგეგმა გამოცდები, განხორციელდა აბიტურიენტთა, 
მაგისტრანტობის კანდიდატთა და  მასწავლებლის ბაზების ფორმირება, მათი რეგისტრაცია, 
საგამოცდო ტესტების მომზადება და დაბეჭდვა, საგამოცდო ცენტრების მოძიება და 
გამოცდებისათვის მომზადება (ვიდეო-კამერების დამონტაჟება, საგამოცდეო სექტორების 
მოწყობა შესაბამისი ინვენტარით), ადმინისტრატორების, კოორდინატორების, 
თანაშემწეების, მეთვალყურეების, კურატორების და საგამოცდო პროცესში მონაწილე სხვა 
პირების შერჩევა; 

• განხორციელდა სკოლის გამოსაშვები გამოცდის დაგეგმვა, მეთვალყურეებისა და სხვა 
პირების შერჩევა, ჩატარდა გამოსაშვები გამოცდები; 

• მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორიოს პროგრამა The Program for International Student 
Assessment (PISA)-ის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში საცდელ ტესტირებაში ჩართულები 
არიან მოსწავლეები, მათი მშობლები და სკოლის დირექტორები. 
 

4.2.2 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02) 
 
4.2.2.1 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 

(პროგრამული კოდი 32 04 02 01) 
 

• საანგარიშო პერიოდში ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტების ფარგლებში დაფინანსდა 
109 მეცნიერი, მ.შ. 2013 წლის კონკურსში გამარჯვებულები - 35 მეცნიერი და 2014 წლის 
კონკურსში გამარჯვებულები - 74 მეცნიერი; 

• ,,საკონფერენციო გრანტები“ ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდა 2013 წლის კონკურსში 
გამარჯვებული 4 პროექტი. გამოვლინდა 2014 წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 
22 პროექტი, რომელთაგანაც საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 9 პროექტი; 
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• გამოყენებითი კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების ღონისძიების 
ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2012-2013 წლის საგრანტო კონკურსში 
გამარჯვებული პროექტები. ასევე, დაფინანსდა ფუნდამენტური კვლევებისთვის 
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების ღონისძიების ფარგლებში 2011-2013 წლებში საგრანტო 
კონკურსებში გამარჯვებული პროექტები; 

• ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობის მიზნით სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირება 
უცხოეთში - ღონისძიების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2013 წლის 
კონკურსში გამარჯვებული 35 მეცნიერი; 

• საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარებული 
ერთობლივი საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული 3 ახალგაზრდა მეცნიერი; 

• ევროპული და რეგიონალური თანამშრომლობის ფარგლებში ერთობლივ კონკურსებში   
დაფინანსდა 16 პროექტი;  

• ,,ერთობლივი კვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით“ 
ღონისძიების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 2011-2013 წლების საგრანტო 
კონკურსში გამარჯვებული 19 და ასევე, სხვადასხვა საგრანტო კონკურსებში გამარჯვებული 
პროექტები. 

 
4.2.2.2 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები (პროგრამული კოდი 32 04 02 02) 
 

• სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მიერ საანგარიშო 
პერიოდში გამოქვეყნდა 13 სტატია უცხოურ და 1 სტატია ადგილობრივ სამეცნიერო 
ჟურნალებში. გამოქვეყნდა 5 სამეცნიერო თეზისი საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილების 
მიზნით. ასევე, ჩატარდა სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც საქართველოს 
სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის, ასევე საზღვარგარეთის უნივერსიტეტების 
სტუდენტებმა; 

• საანგარიშო პერიოდში სსიპ – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, 
მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა კვლევები 
ბაქტერიოფაგიაში, ასევე ჩატარდა სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატის 
შემადგენლობაში შემავალი ფაგების მოლეკულურ-ბიოლოგიური და იმუნოლოგიური 
კვლევა; 

• სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მიმდინარეობდა დაცული ხელნაწერების, საარქივო 
მასალების, ისტორიული დოკუმენტების და საბიბლიოთეკო წიგნების დიგიტალური 
ვერსიების დამზადება. ასევე, მათი დაცვის და შენახვის მიზნით საკონსერვაციო და 
სარესტავრაციო სამუშაოების განხორციელება. აგრეთვე, ჩატარდა კორნელი კეკელიძის 
სამეცნიერო სემინარი;  

• სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო დარბაზში განხორციელდა 
საგანამანათლებლო პროგრამა „წერილები იუნკრებს". პროგრამის ფარგლებში გამოიფინა 
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფონდებში დაცული საარქივო მასალა. გამოფენასთან 
ერთად მოეწყო კონკურსი;  

• სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა კონკურსი „ქართული 
კალიგრაფია“. სადაც მონაწილეობას ღებულობდნენ როგორც საქართველოს მოქალაქეები, 
ასევე ემიგრანტები. მონაწილეებს შორის იყვნენ მოსწავლეები, სტუდენტები და 
ზრდასრულები. შერჩეული 198 ნამუშევრიდან გამოვლინდა 96 რჩეული ნამშრომი. 
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4.2.2.3 მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 

04 02 03) 
 

• საანგარიშო პერიოდში გამოსაცემად მომზადდა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 
აკადემიის ,,მოამბის“ 2014 წლის პირველი და მეორე ნომერი, ,,მაცნეს“ ისტორიის, 
არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნებათმცოდნეობის სერიის და ქიმიისა და ქიმიური 
ტექნოლოგიების სერიის 2014 წლის პირველი ნომერი. 
 

4.2.2.4 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 04 02 

04) 
 

• საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში 
გაიმართა სემინარი „სახნავი მიწის ინტენსიურად გამოყენების პრობლემები”. სემინარის 
ფარგლებში მოხდა აკადემიის მიერ დამუშავებული წიგნის „საკვები კულტურების 
აგროწესების” პრეზენტაცია; 

•  გაიმართა მრგვალი მაგიდა თემაზე ,,სურსათის, ცხოველის საკვების უვნებლობის, 
ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის“ განხილვა. აგრეთვე გაიმართა შეხვედრა 
სადაც განხილული იქნა საქართველოს კანონი ,,სურსათად ცხოველის საკვებად 
გამოყენებული გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების და მათგან წარმოებული 
გენმოდიფიცირებული პროდუქტი ეტიკეტების შესახებ“; 

• საანგარიშო პერიოდში გამოცემული იქნა რეკომენდაციები ,,მცენარეთა ნორმალური ზრდა-
განვითარებისა და ნიადაგის დამუშავებისათვის საჭირო ოპტიმალური ტენიანობის 
პარამეტრების შესახებ“, ,,შემოდგომაზე გაუხეშებული თუთის ფოთლისაგან 
მეცხოველეობის არატრადიციული საკვების (ნეკერი) დამზადების შესაძლებლობა, 
ტექნოლოგიები და ეკონომიკური ეფექტიანობა“ და ,,საკვები კულტურების აგროწესები“. 
ასვე გამოცემული იქნა ერთი მონოგრაფი ,,მევენახეობის ტექნოლოგია და სამუშაოთა 
მექანიზაცია“. 
 

4.2.3 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება 

(პროგრამული კოდი 32 04 03) 
 

• საანგარიშო პერიოდში 2013-2014 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სახელმწიფო სასწავლო 
და სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტების მფლობელი 32 500-ზე მეტმა სტუდენტმა მიიღო 
სწავლის დაფინანსება, მათ შორის ნებაყოფლობითი სამხედრო სავალდებულო 
სამსახურმოხდილ, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებმა დაზარალებულ 
სტუდენტებმა და სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულმა სტუდენტებმა; 

• ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის ფარგლებში პრეზიდენტის 
სტიპენდიები, 150 ლარის ოდენობით გამოეყო საქართველოს 10 უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების    2 717 სტუდენტს; 

• პროგრამის ,,ცოდნის კარის” ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების, 
დოქტურანტურისა და სხვა სასწავლო პროგრამებით სწავლების საფასური დაუფინანსდა 72 
ბენეფიციარს; 

• დაფინანსდა დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსში 2013 
წელს გამარჯვებული 131 დოქტორანტი; 

• მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში 
გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე გამოვლინდა 11 გამარჯვებული პროექტი. 
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4.2.4 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 

04 04) 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი  
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 
 სსიპ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. 

 
• საანგარიშო პერიოდში სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სსიპ – თბილისის 
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
დასაფინანსებლად მიიმართა 4.5 მლნ ლარი; 

 
4.3 საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული 

კოდი 32 05) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სააგენტო 
 

4.3.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების 

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 32 

05 01) 
 

• პროგრამების „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა“ და “ჩემი პირველი კომპიუტერის“ ფარგლებში 
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელდა პროგრამის ბენეფიციარების 
რაოდენობის დადგენა და დასარიგებელი ტექნიკის სპეციფიკაციების განსაზღვრა, აგრეთვე 
ჩატარდა ბაზრის კვლევა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებთ.  
 

4.3.2 საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

(პროგრამული კოდი 32 05 02) 
 

• საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 1 საჯარო სკოლის გაზიფიცირება და 1 საჯარო სკოლის 
გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია; 

• დაიგეგმა და განხორციელდა 150 საჯარო სკოლის აზომვითი სამუშაოები. სატენდეროდ 
მომზადდა 220 ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. ასევე, მომზადდა 
9 პროფესიული კოლეჯის აზომვითი სამუშაოები და შესაბამისი საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. მოხდა 3 უმაღლესი დაწესებულების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება; 

• განხორციელდა 90 საჯარო სკოლიდან შემოსული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შემოწმება,  კორექტირება.  

 
 

4.4 პროფესიული განათლება (პროგრამული კოდი 32 03) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი; 
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 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა; 
 სსიპ პროფესიული/საზოგადოებრივი კოლეჯები; 
 ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯები; 
 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა; 

 
4.4.1 პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესება 

(პროგრამული კოდი 32 03 01) 
 

• საანგარიშო პერიოდში  საზოგადოებრივი/პროფესიული კოლეჯები უზრუნველყოფილი 
იყვნენ როგორც ვაუჩერული, ასევე დამატებითი პროგრამული დაფინანსებით. ამ მიზნით 
სულ მიიმართა 4.7 მლნ ლარი. 

 
4.4.2 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (პროგრამული კოდი 32 03 02) 
 

• გადამუშავდა ,,სახელმწიფო ენის საფუძვლების“ პროგრამა და მომზადდა სასწავლო 
მასალები; 

• დასრულდა ნინოწმინდის რეგიონული სასწავლო ცენტრის შენობის სარემონტო 
სამუშაოები; 

• მომზადდა სასწავლო კურსის პროგრამა ,,სახელმწიფო ენის საბაზისო კურსი“, რომლითაც 
დაიწყო სწავლა 8 რეგიონულ სასწავლო ცენტრში. 
 

4.4.3 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (პროგრამული კოდი 32 03 03) 
 

• დასრულდა სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემის დანერგვა თბილისის სკოლებში, 
რეგიონებში კი წარიმართა ეტაპობრივი დანერგვა. თბილისის საპილოტე სკოლებში დაიწყო 
პედაგოგების ჩართვა სისტემაში. განხორციელდა სახელმწიფო პროფესიული 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ერთიან საგანმანათლებლო ქსელში ჩართვა და 
მოსწავლეთა საფეხურიდან საფეხურზე გადასვლის რეგისტრაცია სისტემაში. 
განხორციელდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების eFlow - 
დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ სისტემაში ჩართვა; 

• საერთაშორისო სტანდარტების დაცვის მიზნით უსაფრთხოების ნორმების 
დანერგვისათვის, ტესტირების რეჟიმში ამოქმედდა „ChekPoint“-ის მოდულები, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ ინტერნეტ რესურსების და https საიტების არამიზნობრივი გამოყენების 
აღკვეთას, ერთიანი საგანმანათლებლო ქსელის დაცვას; 

• მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების (ატესტატების) ელექტრონული რეესტრის (eCertificate) 
წარმოების სისტემის დანერგვის ფარგლებში დაიწყო ზოგადი განათლების 
დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღების უფლების მქონე პირების მონაცემთა 
ელექტრონულ ბაზის ფორმირება; 

• წარიმართა პირველკლასელთა ელექტრონული რეგისტრაცია, XI-XII კლასის სასწავლო 
პროგრამის ექსტერნის ფორმით დაძლევის მსურველ მოსწავლეთა გამოცდების და  CAT-
გამოსაშვები გამოცდების ტექნიკური მხარდაჭერა, VI-IX  კლასის მოსწავლეთათვის 
ელექტრონული ტესტირების ჩატარებისთვის სპეციალური პროგრამების ინსტალაცია და 
შესაბამისი ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;  

• სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ბაზაზე ფუნქციონირებად  IT 
აკადემიაში 6 სხვადასხვა მოკლევადიან კურსზე (9 ჯგუფი) ჩარიცხული იყო 81 მსმენელი და 
აქედან საანგარიშო პერიოდში გადამზადებულ იქნა 59 მსმენელი, ხოლო 4 სხვადსახვა 
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პროგრამაზე სწავლობდა 237 სტუდენტი. საგაზაფხულო მიღებაზე ჩაირიცხა 145 
სტუდენტი;  

• განხორციელდა ადმინისტრაციულ საზღვართან დროებით გამყოფი ხაზის მიმდებარე 
სოფლების საჯარო სკოლების, რეგიონებში საგანმანათლებლო რესურსცენტრების VoIP 
სატელეფონო კავშირით და საჭირო აპარატურით (110 ერთეული) უზრუნველყოფა; 

• ერთიანი ქსელის შესაძლებლობების გაუმჯობესებისათვის 569 სკოლა და რესურცენტრი 
თბილისსა და  სხვა რეგიონებში უზრუნველყოფილ იქნა მაღალი გამტარიანობის 
ოპტიკური კავშირით. სკოლებსა და რესურსცენტრებში. დამატებით განთავსდა 660 
ერთეული უახლესი Cisco-ს როუტერი და უწყვეტი დენის წყარო. ამოქმედდა  სისტემაში 
სკოლების განმხოლოებითი ჩართვის პრინციპი.  
 
4.5 ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (პროგრამული კოდი 32 06) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
  სსიპ - ათასწლეულისგამოწვევისფონდისაქართველო (MCA - GEORGIA) 

 
• 12 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა გეოტექნიკური ანალიზი. ჩატარებული კვლევების შედეგად 

გამოვლენილი იქნა  5 საჯარო სკოლა, სადაც ჩასატარებელია მნიშვნელოვანი 
გასამაგრებელი სამუშაოები; 

• შემუშავდა ძეგვის, ნიჩბისის, თიანეთის, ქვემო ჭალის საჯარო სკოლების შენობების 
გასამაგრებელი სამუშაოების პროექტები; 

• ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ - საქართველოს მიერ შემუშავდა პროფესიული 
განათლების სფეროში სატენდერო საგრანტო წინადადება, რომელიც თავის მხრივ მოიცავდა  
სამინისტროსთვის „ტექნიკური დახმარების პროგრამის“ დეტალებს. 
 
4.6 სამხედრო განათლების განვითარება (პროგრამული კოდი 29 02) 

 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ - კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი; 
 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემია; 

 
• საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ჩატარდა კადეტთა გამოსაშვები ჯგუფების 

საატესტატო გამოცდა, განხორციელდა მოსამზადებელი სამუშაოები კადეტთა ახალი 
ნაკადის მიღებისათვის; 

• განხორციელდა შენობა-ნაგებობებისა და მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე სარემონტო 
სამუშაოები; 

• შედგა ვიზიტი ესტონეთის თავდაცვის აკადემიაში, სადაც საქართველოს ეროვნული 
თავდაცვის აკადემიის წარმომადგენლებს გააცნეს დისტანციური სწავლების (Advance 
Distributed Learning) დანერგვის სისტემის პრაქტიკული მუშაობის მეთოდები;  

• განხორციელდა აკადემიის სამოქალაქო პერსონალის ეფექტური მართვისათვის 
კონცეპტუალური დოკუმენტის შემუშავება; 

• მიმდინარეობდა აკადემიის სამხედრო მოსამსახურეების შეფასება სამუშაოს აღწერის 
ფორმებით განსაზღვრული კრიტერიუმების (განათლება, პროფესიული გამოცდილება, 
კომპეტენციები, შეფასების მაჩვენებლები, სამხედრო მოსამსახურეთათვის წოდებრივი და 
თანამდებობრივი საკარიერო იერარქია და სხვა) შესაბამისად; 

• სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და შეფასების სისტემის დანერგვის მიზნით  
ჩატარდა პროფესორ-მასწავლებელთა ტრეინინგი;  
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• განხორციელდა ამერიკელი მრჩეველთა ჯგუფის მიერ ინსტრუქტორების 
მომზადება/გადამზადება; 

• აკადემიის უმცროს ოფიცერთა სკოლაში დასრულდა ქვეით მომზადების კურსი, კაპიტნის 
საკარიერო სკოლაში არსებულ კურსებზე მოხდა მსმენელთა თანამედროვე სტანდარტების 
შესაბამისად მომზადება და გამოშვება; ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სკოლაში 
მომზადებულ იქნა სპეციალისტები; 
 
4.7 სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 03) 

        
 პროგრამის განმახორციელებელი:   
  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 
  სახელოვნებო - საგანმანათლებლო დაწესებულებები 

 
• ხელი შეეწყო: ა(ა)იპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

კონსერვატორიის რეგიონებიდან შერჩეული 10 მუსიკალური მონაცემებით 
დაჯილდოებული მოსწავლის სწავლას (პანსიონის ხარჯი); ა(ა)იპ – თბილისის ვანო 
სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის, ა(ა)იპ – საქართველოს შოთა 
რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ა(ა)იპ – თბილისის 
აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის და სსიპ – ბათუმის 
ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 43 მაგისტრანტის სწავლას; ა(ა)იპ – თბილისის ვანო 
სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროექტის „მეხუთე 
საერთაშორისო სტუდენტური სამუსიკისმცოდნეო კონფერენცია-კონკურსი“ გამართვას; 
განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული 8 სტუდენტის სწავლას. 
 
4.8 განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და 

პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 32 01) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 
 საგანმანათლებლო რესურსცენტრები; 
 სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 

 
• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ერთიანი 

სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს აპარატისა და განათლების რესურს-ცენტრების მიერ აღნიშნულ სფეროში 
არსებული ყოველი რგოლის საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი; 

• საქართველოს ყველა მოქალაქეს ჰქონდა განათლების მიღების თანაბარი შესაძლებლობა; 
• მიმდინარეობდა მუშაობა ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სრულყოფის 

უზრუნველყოფის კუთხით, აგრეთვე მეცნიერების განვითარებისა და სახელმწიფო 
ენობრივი პოლიტიკის განხორციელების კუთხით; 

• ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭომ განიხილა 16 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები. 
უმაღლესი დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭომ განიხილა 3 უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები, ხოლო 
აკრედიტაციის საბჭომ განიხილა 1 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
განხორციელებული მონიტორინგის შედეგი; 
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• ავტორიზაციაზე უარი ეთქვა 2 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას და 6 
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას; ავტორიზაცია გაუუქმდა 3 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას და 1 პროფესიულ საგანმანათლებლო 
დაწესებულებას; 

• საანგარიშო პერიოდში ოფიციალური დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმებასთან და 
ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით განხილულ იქნა 1836 განცხადებით წარმოდგენილი 2809 
დოკუმენტი (აპოსტილით დამოწმებაზე - 2341 დოკუმენტი, ლეგალიზაციაზე - 468), 
რომელთაგან აპოსტილით დამოწმდა 1704 დოკუმენტი, განხორციელდა 285 დოკუმენტის 
ლეგალიზაცია; 

• სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა განიხილა 
საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებასთან დაკავშირებით 1156 
საგანმანათლებლო დოკუმენტი, დადებითი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული 531 
დოკუმენტზე.  

• საანგარიშო პერიოდში სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 
შემოვიდა 1438 განცხადება უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების მოთხოვნით, 3 
განცხადება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული განათლების აღიარების მოთხოვნით, 
95 განცხადება ლიკვიდირებულ და საგანმანათლებლო საქმიანობაშეწყვეტილ 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული განათლების აღიარების მიზნით ან 
დევნილების მიერ მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე. ცენტრში შემოსული 
განცხადებების საფუძველზე ჩატარდა ადმინისტრაციული წარმოებები განმცხადებელთა 
განათლების აღიარების მიზნით. მომზადდა აღიარების დოკუმენტები; 

• პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების გაუმჯობესების მიზნით მომზადდა 
ტრეინინგ პროგრამა, სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ 19 პროფესიული საგანმანათლებლო 
დაწესებულების წარმომადგენლებს ჩაუტარდათ ტრეინინგები; 

•  გაიმართა საკონსულტაციო შეხვედრები ავტორიზაციის მაძიებელ სახელმწიფო და კერძო 
კოლეჯების წარმომადგენლებთან; მოხდა პროგრამის გადახედვა და მოეწყო შემაჯამებელი 
საკონსულტაციო შეხვედრა. მომზადდა სატრენინგო პროგრამა და სარეკომენდაციო 
მასალები; 

• ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში შევიდა ცვლილებები - გასწორდა 2 აკადემიური და 1 
პროფესიული კვალიფიკაციის დასახელება; 

• საგანმანათლებლო დოკუმენტების ენობრივი ნორმების დაცვის ხელშეწყობის მიზნით სსიპ 
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში შესწორდა 249 დოკუმენტი, 
ითარგმნა 172 დოკუმენტი, ენობრივად შეთანხმდა 54 დიპლომის ფორმა; 

• 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის მობილობაზე პორტალის მომსახურებით 
ისარგებლა 2358 მასტუდენტმა.  
 
4.10 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, 
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და 

მოქალაქეთა მომსახურება (პროგრამული კოდი 30 03) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ საქართველოს შსს აკადემია 

 
• შს სამინისტროს აკადემიაში მომზადება/გადამზადების კურსები გაიარეს შსს-ს სხვადასხვა 

დანაყოფის თანამშრომელებმა. განხორციელდა პატრულ-ინსპექტორთა, უბნის 
ინსპექტორთა და დეტექტივ-გამომძიებელთა ტესტირება, კერძოდ: დეტექტივ-
გამომძიებლის მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 
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გაიარა 104 თანამშრომელმა, დაწინაურების კანდიდატთა გადამზადების სპეციალური 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა დაამთავრა 53 თანამშრომელმა, წვევამდელების 
სპეციალური მომზადებისა და პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტის  სპეციალური წოდების 
მისანიჭებელი სპეციალური მომზადების კურსი გაიარა 107 მოსამსახურემ, 
არასრულწლოვანთა პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის სპეციალური სასწავლო კურსი 
დაამთავრა 128 თანამშრომელმა, უბნის ინსპექტორთა, მესაზღვრეთა და პატრულ 
ინსპექტორთა სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა გაიარა 152 
მოსამსახურემ, იარაღის გამოყენებისა და შენახვის წესების მოკლევადიანი სპეციალური 
კურსი გაიარა 442 თანამშრომელმა, საქართველოს საბანკო მომსახურეობის საინკასაციო 
სამსახურის სპეციალური მომზადების კურსი დაამთავრა 12 პიროვნებამ, საბუღალტრო 
კომპიუტერული პროგრამა “ORIS”-ში მომზადების კურსი გაიარა სამინისტროს 16 
თანამშრომელმა, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა ჯგუფებში 
მიმდინარეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 302 თნამშრომლის გადამზადების 
პროგრამა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მანდატურის 
სამსახურის მანდატურთა სპეციალური სწავლება გაიარა 83 პიროვნებამ; 

• განხორციელდა ააიპ „საკალათბურთო კლუბი შსს აკადემია“-ს დაფინანსება. 
• მომზადდა საარქივო დოკუმენტების ანოტაციები, განხორციელდა საარქივო ფონდების 

დეტალური აღწერილობის მონაცემთა ბაზაში შეტანა, ხოლო დაზიანებულ საარქივო 
მასალებს ჩაუტარდა რესტავრაცია. 

 
4.11 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და 

სასწავლო ცენტრის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 04) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 
 

• საანგარიშო პერიოდში სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში“ ტრენინგი 
გაიარა 2300-მდე მონაწილემ. სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენდნენ როგორც საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, ისე სხვა ორგანიზაციების თანამშრომლები;  

• საანგარიშო პერიოდში ტრენინგები ჩატარდა რამდენიმე მიმართულებით: პრეზენტაციული 
უნარების ტრენინგი სასამართლო პროცესისათვის, იუსტიციის სახლების წინა ხაზის 
თანამშრომელთა გადამზადება და ეფექტური კომუნიკაცია, ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორიცელებელი 
საუწყებათაშორისო საბჭოს ერთიანი საინფორაციო კამპანიის მხარდაჭერა, მოწმის 
გამოკითხვა, შრომის სამართალი, სისხლის სამართლის საქმეთა ელექტრონული წარმოება, 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, ტრენინგი ადმინისტაციულ სამართალში და სააღსრულებო 
წარმოება, დოკუმენტების მენეჯმენტსისტემის ტრენინგი, სამინისტროს სისტემის 
თანამშრომლებმა გაიარეს უცხო ენის კურსები; 

• სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით ჩატარებული 
ტესტირებების მონაწილეთა რაოდენობამ შეადგინა სულ 4 630 ერთეული. მათ შორის 
ყვარლის ფილიალში ადმინისტრირებული ტრენინგებისა და შეხვედრების მონაწილეთა 
ჯამურმა ოდენობამ  შეადგინა 619 ერთეული; 

 
 

4.13 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება 

(პროგრამული კოდი 09 02) 
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პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. 

 
• საანგარიშო პერიოდში, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის 

ფარგლებში ჩატარდა 31 სემინარი მოსამართლეებისთვის, 8 სემინარი მოსამართლის 
თანაშემწეებისთვის, 1 სემინარი სასამართლოს მენეჯერებისთვის და ერთი საერთაშორისო 
მოსამართლეთა კონფერენცია - „კორუფციასთან ბრძოლის საკითხებზე“ ცენტრალურ და 
აღმოსავლეთ ევროპის სასამართლოს ინიციატივის ინსტიტუტთან (CEELI) 
თანამშრომლობით; 

• საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი. 2014 
წლის 31 მარტს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ჩაირიცხა 16 იუსტიციის მსმენელი 
(სამოსამართლო კანდიდატი), რომლებიც გადიან 10 თვიან სასწავლო კურსს; 

• მოსამართლის თანამდებობაზე დაინიშნა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის 7 მსმენელი და 3 
ყოფილი მოსამართლე სამი წლის ვადით. 

 
4.14 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და 
პროფესიული განვითარება (პროგრამული კოდი 27 03) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 

 

• საზოგადოების ჩართულობისა და გამჭირვალეობის მიზნით სამოქალაქო საზოგადოებას და 
საერთაშორისო ორგანიზაციებს წარედგინათ სასწავლო ცენტრის 2013 წლის  ანგარიში და 
გაეცნენ სამომავლო გეგმებს; 

• შემუშავდა კონცეფცია, სახელმძღვანელო და გზამკვლევი მენტორინგის ინსტიტუტის 
დანერგვისათვის როგორც პრობაციის, ასევე სასჯელაღსრულების სისტემაში. სამუშაო 
ჯგუფმა შეიმუშავა სასწავლო პროგრამა სსიპ – არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს  სარეაბილიტაციო სამსახურის თანამშრომელთათვის და 
განხორციელდა შესაბამისი ტრეინინგები; 

• სასჯელაღსრულების სისტემაში არჩევნების პროცესის შეუფერხებლად განხორციელების 
მიზნით სსიპ – საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების 
ცენტრთან ურთიერთშეთანხმებით ჩატარდა ტრეინინგ-სემინარი სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებების იმ თანამშრომლებისათვის, რომელთაც მოუწევდათ საარჩევნო პროცესის 
ორგანიზება; 

• საანგარიშო პერიოდში სულ ჩატარდა 6283 კაც/ტრეინინგ/დღე, ხოლო ტესტირებაში 
მონაწილეთა საერთო რაოდენობის 90%-მა გადალახა მინიმალური ქულობრივი ბარიერი. 
 
4.15. საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება (პროგრამული კოდი 23 

05) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 

 
• პროფესიული განვითარებისა და გამოცდილების გაღრმავების მიზნით ფინანსთა 

სამინისტროს ცენტრალური აპარატის დავების განხილვის სამსახურის 11 
თანამშრომლისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „ფინანსური (ბუღალტრული) აღრიცხვის 
საფუძვლები“, დავების განხილვის სამსახურის, საგადასახადო პოლიტიკის 
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დეპარტამენტის, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის და იურიდიული დეპარტამენტის 
თანამშრომლებისათვის სამართლებრივი წერის „CREAC“ მეთოდის გამოყენებით 
ობიექტური და დამარწმუნებელი წერილობითი ანალიტიკური ნაწერის შექმნის მიზნით 
ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „სამართლებრივი წერის უნარ-ჩვევები“ (12 მსმენელი), სსიპ-
საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის თანამშრომლებისათვის ეფექტური კომუნიკაციის და 
მომსახურების, ნეგატიური ინფორმაციის გადაცემის და მოქალაქეებთან კომუნიკაციის 
სპეციფიკაციის შესწავლის მიზნით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „ეფექტური კომუნიკაცია და 
მომსახურება“ (12 მსმენელი); საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 
თანამშრომლებისათვის სახელმწიფო შესყიდვების სხვადასხვა მიმართულების გასაცნობად 
და წარმატებით განსახორციელებლად საჭირო პრაქტიკული და თეორიული ცოდნის 
ამაღლების მიზნით, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „სახელმწიფო შესყიდვები“. 

• საგამოძიებო სამსახურის 28 სტაჟიორს ჩაუტარდა მოსამზადებელი კურსი;  
• ჰოლანდიის ფინანსთა სამინისტროსთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის 

ფარგლებში, ჰოლანდიელმა ექსპერტების მიერ ჩატარდა სემინარი თემაზე პროგრამული 
ბიუჯეტირება და ფინანსური მართვა და კონტროლი; 

• საჯარო სამსახურების „დაძმობილების“ (TWINNING) პროექტის ფარგლებში აკადემიამ 
გადაამზადა ფინანსთა სამინისტროს სისტემის ადამიანური რესურსების მართვის 
სპეციალისტები შესაბამისი მიმართულებებით. 

• სხვადასხვა საბიუჯეტო და კერძო ორგანიზაციის თანამშრომლებისთვის, ასევე ფიზიკური 
პირებისთვის ჩატარდა შემდეგი კურსები: „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტერია“ (60 
მსმენელი),  ,,საგადასახადო კანონმდებლობა“ (42 მსმენელი), „საგადასახადო 
კანონმდებლობა და აუდიტის განხორციელების პროცედურები“ (16 მსმენელი), „ფინანსური 
(ბუღლტრული) აღრიცხვის საფუძვლები“ (8 მსმენელი), IPSAS-საქართველოს საჯარო 
სექტორში და ფინანსური ანგარიშგება მოდიფიცირებული საკასო მეთოდით“ (212 
მსმენელი), „e-Document საქმისწარმოების ავტომატიზირებული სისტემა“ (15 მსმენელი), 
„კომპლექსური გაყიდვები“ (60 მსმენელი), „საგადასახადო კანონმდებლობა და აუდიტი“ (22 
მსმენელი), „კომპიუტერული  ბუღალტრული პროგრამა  ორისი“ (13 მსმენელი), 
„სახელმწიფო შესყიდვები“  (72 მსმენელი), „საბაჟო გაფორმება და პროცედურები“ (3 
მსმენელი);  

• აკადემიამ ორგანიზება გაუკეთა და ტესტირება ჩაუტარა აჭარის ა/რ ტურიზმისა და 
კურორტების დეპარტამენტის, აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, აჭარის 
ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 265 კანდიდატს. 

• საერთაშორისო და სტუდენტურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისა და ერთობლივი 
სასწავლო და სოციალური პროექტების განხორციელების მიზნით ტექნიკური 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დამამთვრებელი კურსის სტუდენტებისა და 
მაგისტრანტებისათვის (25 მსმენელი)  ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „საგადასახადო 
კანონმდებლობა“; 

• ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციას (ELSA Tbilisi), ფინანსთა სამინისტროს 
აკადემიასა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლობის ფარგლებში 
განხორციელდა სასწავლო კურსი თემაზე „ეკონომიკის სამართალი“; 

• სამხრეთ კავკასიაში გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) 
ოფისის თანადგომით განხორციელდა ტრენინგი თემაზე „შიდა აუდიტის საფუძვლები“ (50 
მსმენელი) და გაეროს განვითარების პროგრამის საზღვრის ერთიანი მართვის პროექტის 
ფარგლებში „ინტელექტუალური საკუთრების უფლება“ (20 მსმენელი); 

• საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და აკადემიის ერთობლივი ორგანიზებით, 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინსტიტუტთან თანამშრომლობის ფარგლებში 
განხორციელდა სასწავლო კურსი თემაზე „ფინანსური პროგრამირება და პოლიტიკა“, სადაც 

105 
 



ქართველ კოლეგებთან ერთად მოწვეული იქნენ ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ 
კავკასიის რეგიონის  7 ქვეყნის (აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, თურქეთი, 
უზბეკეთი, მონღოლეთი) ფინანსთა სამინისტროების წარმომადგენლები. აღნიშნული 
ტრენინგი გაიარა 27 მსმენელმა, მათ შორის ზემოთაღნიშნული 7 ქვეყნიდან - 17 მსმენელმა, 
ხოლო საქართველოს მხრიდან (საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ეროვნული ბანკის და სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის წარმომადგენლებმა) – 10 მსმენელმა. 

 
4.17 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 

(პროგრამული კოდი 28 02) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 
 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის 

დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი                                                                                                                                       
• საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 2 საჯარო ლექცია, 1 

სემინარი, 11 მოკლე სასწავლო კურსი,  უცხო ენის 4 სასწავლო კურსი, 3 პროგრამა უცხოელი 
დიპლომატებისათვის და საკონსულო თანამდებობის პირის დასანიშნად სავალდებულო 
სპეციალური სასწავლო პროგრამა.  

 
 

5.  მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება 
 
 
5.1 ეკონომიკური პოლიტიკა და სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 01)     
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 
 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო; 
 სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო; 
 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო; 
 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 

 
• მიმდინარეობდა მუშაობა: 

 ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაზე, 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების 
უზრუნველსაყოფად მდგრადი განვითარების ხელშეწყობაზე; 

 ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა და ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით, 
მიმზიდველი სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს ხელშეწყობის 
საკითხებზე; 

 საქართველოს საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის 
მიზნით, სატრანსპორტო პოლიტიკის დახვეწის, საერთაშორისო სატრანზიტო 
დერეფნების ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობის, სატრანზიტო 
გადაზიდვების განვითარების ხელშეწყობის პოლიტიკის შემუშავებასა და 
განხორციელებაზე; 
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 ქვეყანაში საინფორმაციო საზოგადოების შექმნის ხელშემწყობი საინფორმაციო 
კომუნიკაციების და საფოსტო კავშირის სფეროს განვითარების პოლიტიკის 
შემუშავების და განხორციელების მიმართულებით; 

 სამშენებლო სფეროს ლიბერალიზაციისა და მისი განვითარების საკითხებზე; 
 ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის განვითარების, დივერსიფიცირების, არსებული 

სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავების, ახალ სავაჭრო პარტნიორებთან 
ურთიერთობების დამყარების და ექსპორტის ხელშეწყობის მიმართულებით; 

 ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის ევროპულ და საერთაშორისო 
მოთხოვნებთან დაახლოების და ეროვნული ხარისხის ინფრასტრუქტურის 
ინსტიტუტების საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში ინტეგრაციის 
კუთხით;  

• ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების 
ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით მოეწყო შეხვედრები 
ბიზნეს-სექტორის წარმომადგენლებთან;  

• სახელმწიფო ქონების ეტაპობრივი პრივატიზებისა და ასევე, თვითმმართველი 
ერთეულებისთვის გადაცემის მიზნით, მიმდინარეობდა მუშაობა მის მოვლა-შენახვის  
საკითხებზე. 

 

 
5.1.1 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება (პროგრამული კოდი 24 01 

01) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 
 სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 
 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 
 სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 

 
საანგარიშო პერიოდში ეკონომიკური პოლიტიკის, საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობებისა 
და მდგრადი განვითარების კუთხით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 
• მომზადდა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 

ბრძანებით დამტკიცდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს 2015-2018 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა; 

• მონაწილეობა იქნა მიღებული აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში მიმდინარე 
პროექტის „SME Policy Assessment (SBA Index)“ შეფასების ინდიკატორების 
ცვლილება/დახვეწაში; 

• საქართველო-ევროკავშირის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის 
შეთანხმებით განსაზღვრული რეფორმების ფარგლებში, სამრეწველო პროდუქტების 
ბაზრის ზედამხედველობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით, 
მომზადდა ევროკავშირის მომავალი ტექნიკური დახმარების პროექტი - ToR; 

• მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, შეიქმნა სსიპ - 
მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, რომელმაც სხვა უწყებებთან და კომერციულ 
ბანკებთან ერთად დაიწყო მუშაობა „აწარმოე საქართველოში“ სამთავრობო პროგრამის 
განხორციელებაზე და ასევე, მცირე საწარმოებისათვის მიკრო გრანტების პროგრამის 
შემუშავებაზე; 
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• ექსპორტის წახალისების ღონიძიებების ფარგლებში განხორციელდა ექსპორტზე 
ორიენტირებული ქართული კომპანიების გამოფენებზე მონაწილეობის ორგანიზება 
(ეროვნული სტენდის ქვეშ); 

• მომზადდა 2013 წლის და 2014 წლის პირველი კვარტლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 
ანალიზი სტრუქტურულ ჭრილში; 

• დასრულდა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის 
(DCFTA) შესახებ შეთანხმების ქართულ ენაზე თარგმნა და ასევე, ტექსტის იურიდიული და 
სტილისტური გამართვა; 

• ქ.თბილისში ჩატარებულ „საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან - 
პერსპექტივები და შესაძლებლობები” საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა 
ბიზნეს ფორუმი და ქართული მწარმოებელი კომპანიების გამოფენა; 

• კომპეტენციის ფარგლებში მომზადდა საქართველოს მთავრობის ევროინტეგრაციის 
საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ სტრატეგიის (2014-2017) 
განხორციელების 2014 წლის სამოქმედო გეგმა,  

• ხელი მოეწერა შემდეგ დოკუმენტებს: „საქართველოს მთავრობასა და ესპანეთის სამეფოს 
მთავრობას შორის ერთობლივი ეკონომიკური კომიტეტის დაფუძნების შესახებ 
ურთიერთგაგების მემორანდუმს“; „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროსა და ესპანეთის სამეფოს მრეწველობის, ენერგეტიკისა და ტურიზმის 
სამინისტროს შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების 
მემორანდუმს“; „საქართველოსა და შვეიცარიის კონფედერაციას შორის ინვესტიციების 
წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმებას“; „საქართველოსა და სომხეთს  
შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას“; „საქართველოსა და ყაზახეთს შორის 
სამრეწველო საკუთრების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 1997 წლის 
შეთანხმებაში ცვლილებათა ოქმს“; 

• გაიცა სულ 3311 საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი, მათ შორის: საქონლის 
არაპრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატი - 469 ერთეული, ხოლო  პრეფერენციული 
წარმოშობის სერტიფიკატი - 2 842 ერთეული (მათ შორის: ფორმა „A” - 167 ერთეული, 
ფორმა EUR-1 -  24 ერთეული და ფორმა CT-1 – 2 651 ერთეული);  

• აღმოსავლეთ პარტნიორობის გარემოსდაცვითი და კლიმატის ცვლილებების პანელის (EaP 
Panel on Environment and Climate Change) მიერ ინიცირებულ, აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
მე-II პლატფორმის ,,ეკონომიკური ინტეგრაცია და ევროკავშირის პოლიტიკასთან 
შესაბამისობის უზრუნველყოფა” (Platform II - Economic Integration and Convergence with EU 
Policies) ფარგლებში დაიწყო მოქმედება პროექტმა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში 
მწვანე ეკონომიკის განვითარება” (EaP – Green, პროექტის ხანგრძლივობა - 48 თვე და 
შედგება 3 კომპონენტისგან). აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გაიმართა შემდეგი 
შეხვედრები: ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OECD) 
ინიციატივით ექსპერტთა მორიგი შეხვედრა თემაზე „აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ქვეყნებში მწვანე პროდუქტების წარმოების ეკონომიკური ინსტრუმენტები“ (ქ.პარიზი); 
გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP) მიერ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროსა და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროსთან თანამშრომლობით რეგიონული შეხვედრა თემაზე „მწვანე ეკონომიკა და 
მდგრადი მოხმარება და წარმოება“ (ქ.თბილისი); რეგიონული სამუშაო შეხვედრა თემაზე 
„მდგრადი სახელმწიფო შესყიდვები“ (ქ.თბილისი); 

• განხორციელდა პროექტის ,,ეროვნული სტრატეგიის განვითარება სატვირთო 
გადაზიდვების და ლოჯისტიკის მიმართულებით და საინვესტიციო პროგრამის შემუშავება 
მულტიმოდალური სატვირთო დერეფნების და მწვანე ლოჯისტიკის მიმართულებით“ წინა 
მოსამზადებელი სამუშაოები; 
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• საქართველო გაწევრიანდა ევროპის სააერნაოსნო უსაფრთხოების საერთაშორისო 
ორგანიზაციაში (EUROCONTROL) და მის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების 
შესრულების მიზნით, შემუშავდა ყოველწლიური პროექტი „Local Single Sky 
Implementation“; 

• ხელი მოეწერა შეთანხმებას ,,საქართველოს მთავრობასა და კორეის რესპუბლიკის 
მთავრობას შორის საზღვაო ტრანსპორტის შესახებ“ და შეთანხმების პროექტს 
,,საქართველოს მთავრობასა და კვიპროსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საზღვაო 
სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ“;  

• მონაწილეობა იქნა მიღებული: ქ.თბილისში გამართულ ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და 
საქართველოს შორის საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების სფეროში თანამშრომლობის  
ერთობლივი კომისიის მე-5 სხდომაში; ქ.ბაქოში გამართულ ბაქო-თბილისი-ყარსის 
სარკინიგზო მაგისტრალის საქართველოს მონაკვეთის მშენებლობასთან და 
რეაბილიტაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საქართველო-აზერბაიჯანის ორმხრივი 
საკოორდინაციო საბჭოს მე-18 სხდომაში და „Silk Wind“  პროექტის სამუშაო ჯგუფის 
შეხვედრაში; 

• მომზადდა „საქართველოს მთავრობასა და კვიპროსის რესპუბლიკის მთავრობას  შორის 
მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების  შესახებ“ 
შეთანხმების ახალი პროექტი და დაიწყო საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები; 

• ქ.თბილისში გაიმართა ტრასეკას „ლოგისტიკური პროცესები და საზღვაო მაგისტრალები II“ 
(LOGMOS) პროექტის დასკვნითი შეხვედრა და ტრასეკას მთავრობათაშორისი კომისიის 
მუდმივმოქმედი სამდივნოს სხდომა, ხოლო კიშინიოვში ტრასეკას პროექტის - „Transport 
Dialogue and Networks Interoperability II (IDEA II)“ ფარგლებში ჩატარდა შეხვედრები ,,2015 
წლის ტრანსპორტის საინვესტიციო ფორუმისთვის“ ტრანსპორტის სფეროში 
პრიორიტეტული პროექტების იდენტიფიცირების თაობაზე და სამართლის ექსპერტთა 
ჯგუფის შეხვედრები კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის საკითხებზე; 

• მონაწილეობა იქნა მიღებული ასტანის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ 
რიგით მე-9 სატრანსპორტო კონფერენციაში „ტრანსევრაზია-2014“; 

• „ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა“ (EPI) პროექტის ფარგლებში, საერთაშორისო 
კოდების საბჭოს (ICC) შენობა-ნაგებობის საერთაშორისო კოდის (IBC) საფუძველზე 
მიმდინარეობდა ახალი ეროვნული ტექნიკური რეგლამენტების პროექტის შემუშავება; 

• შემუშავდა საქართველოში ევროპული ტექნიკური რეგლამენტების (ევროკოდის) 
დანერგვის 5 წლიანი სამოქმედო გეგმა-სტრატეგია; 

• ბაკურიანის, ურეკის, ბახმაროსა და გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიებზე 
განხორციელდა  82 პროექტის კომისიური განხილვა; 

• განხილულ და შეთანხმებულ იქნა კურორტ ,,გოდერძის უღელტეხილის“ და ასევე, 
გარდაბანში მრავალფუნქციური ცენტრის წინასაპროექტო კვლევები და გეგმარებითი 
დავალებები; 

• განხორციელდა საქართველოს პირველადი მარკეტინგული ანალიტიკა „Google“-ის 
პლატფორმაზე და ამჟამად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, Google-ის სხვადასხვა 
მომსახურებების გამოყენებით, ქვეყნის საინვესტიციო, ტურიზმისა და ღვინის ექსპორტის 
პოტენციალის პოპულარიზაციის განხორციელების თაობაზე;  

• განხორციელდა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების საერთაშორისო 
გამოცდილების შესწავლა და ანალიზი; 

• მომზადდა საინფორმაციო-ანალიტიკური ბროშურები: „მლეთა-კობის გვირაბი“, „რიკოთის 
გვირაბი“, „ქუთაისი-ლემხი-მესტიის გვირაბი“, „ანაკლიის პორტი", „ჰიდრო ელექტრო 
სადგურები“; 
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• შემუშავდა სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ კონცეფცია და მომზადდა 
სექტორული კვლევები; 

• კანადაში განხორციელებული საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმისთვის მომზადდა 
საპრეზენტაციო მასალები და ბროშურები (სამ ენაზე) საქართველოს უძრავი ქონების, 
ტურისტული, ინფრასტრუქტურული (PPP) და ენერგეტიკის სექტორების საინვესტიციო 
პოტენციალზე ; 

• მომზადდა თემატური პრეზენტაციები: „ბიზნეს პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიისა და 
ცენტრალური აზიის რეგიონში“, „საქართველოს საინვესტიციო და საექსპორტო 
შესაძლებლობები“; „საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარი“; „საქართველოს საცალო 
გაყიდვების ბაზარი“; „საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წლის 
მიხედვით“ (სექტორები, ქვეყნები, კომპანიები); „საქართველოში ოლიმპიური პარკის 
პროექტი“ და სხვა; 

• გაიმართა შეხვედრები 60-ზე მეტ პოტენციურ ინვესტორთან  და მიმდინარეობდა 
მუშაობა/შეხვედრები/მოლაპარაკებები უცხოელ ინვესტორებთან საქართველოში, 
სხვადასხვა სფეროში/სექტორში ინვესტირებასთან დაკავშირებით; 

• საქართველომ მონაწილეობა მიიღო ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის 
ყოველწლიურ ღონისძიებაში, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მოამზადებს 2015 წლის 
ღონისძიებას თბილისში; 

• აზიის განვითარების ბანკთან თანამშრომლობით მომზადდა საქართველოს საინვესტიციო 
კონფერენციის კონცეფცია, დამუშავდა სატენდერო დოკუმენტაცია და მოხდა 
კონფერენციის განმახორციელებელი საკონსულტაციო კომპანიის შერჩევა;. 

• JICA-ს და საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ერთობლივი პროექტის „საქართველოს 
ბიზნეს გარემოს პოპულარიზაციია იაპონიაში“ ფარგლებში შეირჩა 30 პროექტი და ტოკიოში 
გაიმართა მათი პრეზენტაცია;  

• მიმდინარეობდა მუშაობა ქართული უალკოჰოლო სასმელების ელექტრონული კატალოგის 
შექმნაზე; 

• გერმანული სასტუმროების ქსელისათვის „Bergspitz“ მომზადდა ევროკავშირის ქვეყნებში 
და გერმანიაში ქართული ღვინის და ბრენდის ექსპორტის ანალიზი და ასევე, 
განხორციელდა მათი საექსპორტო პოტენციალის განხილვა; 

• ყატარის ბიზნეს დელეგაციისათვის მომზადდა ქართული საექსპორტო პროდუქციის 
პრეზენტაცია; 

• გაიმართა შეხვედრები  ბერძნულ კომპანია „Galitel”-სთან წაბლის, თხილის, კაკლის, 
ქართული ხილის საბერძნეთში ექსპორტთან დაკავშირებით; 

• მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ქართული ენერგეტიკული სასმელის, ლიმონათის, 
მინერალური და მტკნარი წყლის ნიმუშების დუბაიში გაგზავნასთან დაკავშირებით, 
სამომავლოდ მათი ექსპორტის განხორციელების მიზნით;  

• მონაწილეობა იქნა მიღებული დუბაიში გამართულ საკვები პროდუქტების გამოფენაში 
„Gulfood 2014”, რის შემდეგაც კომპანია „Georgian herbs”-ის მიერ განხორციელდა 
ძირტკბილას ექსპორტი ეგვიპტეში;  

• ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიებისათვის ახალი მომსახურების დანერგვის მიზნით 
მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში 
ჩამოყალიბდა ექსპორტიორთა ინტერესების დაცვის ცენტრი;   

• 60-მდე ქართულ კომპანიას გაეწია საკონსულტაციო მომსახურება სხვადასხვა ბაზრებზე 
შესასვლელად საჭირო პროცედურებისა და დოკუმენტაციის შესახებ; 

• აზიის განვითარების ბანკთან ერთად მიმდინარეობდა პრიორიტეტების დამუშავება, 
საორგანიზაციო საკითხების განხილვა და სამუშაო შეხვედრების გამართვა 2014 წლის 
ოქტომბერში ინვესტიციებისა და ბიზნეს ფორუმის ჩატარების მიზნით;  
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• მიმდინარეობდა აქტიური მომზადება „Sial Paris 2014” გამოფენისათვის, რომელიც 
გაიმართება 2014 წლის ოქტომბერში საფრანგეთში. 

 
 

5.1.2 სახელმწიფო ქონების მართვა (პროგრამული კოდი 24 01 02) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 

 
• სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფის“ 

დახმარებით შეიმუშავა  ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომელიც ითვალისწინებს 
ვერტიკალურიდან ჰორიზონტალური მართვის მოდელზე გადასვლას და ასევე, 
მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარდა თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების 
კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს სააგენტოს დასახული მიზნების მისაღწევად და 
შესაძლებლობების ეფექტურ რეალიზებაში; 

• USAID/HICD PLUS-ის ქვეკონტრაქტორი საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ის მიერ დაიწყო 
სააგენტოს ბიზნეს-პროცესების აღწერისა და ოპტიმიზაციის პროექტის განხორციელება, 
რომლის დასრულების შემდგომ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს ექნება 
მომსახურების სრულყოფის კუთხით განსახორციელებელი ზუსტი და კონკრეტული 
სამოქმედო გეგმა.  

• საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განვითარდა საინფორმაციო და დისტანციური 
მომსახურების სამსახური, რამაც მოქალაქეთა მომსახურების საშუალო ხანგრძლივობა 
შეამცირა 3 წუთამდე; 

• ამოქმედდა სააგენტოს ვებ-გვერდი www.nasp.gov.ge, რომლის მეშვეობითაც ყველა 
დაინტერესებულ პირს საშუალება ეძლევა მიიღოს სააგენტოსთან დაკავშირებული 
ნებისმიერი სახის  ინფორმაცია; 

• სახელმწიფო ქონების შესახებ ერთიანი, დაზუსტებული და გამჭვირვალე საინფორმაციო 
სისტემის შექმნის მიზნით, ჩატარდა თბილისის 3 უბნის ინვენტარიზაცია (სოლოლაკი, 
ორთაჭალა და ისანი), რის შედეგათ აღმოჩენილია სახელმწიფო საკუთრებად 
დასარეგისტრირებელი 261 431 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
ნაკვეთი; 

• სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების რაოდენობის 
ოპტიმიზაციის მიზნით, დასრულდა გაკოტრების საქმის წარმოება 48 საწარმოზე, დაიწყო 
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება 31 საწარმოზე, განხორციელდა 1 საწარმოს 
ლიკვიდაცია, მიმდინარეობდა გაკოტრების საქმის წარმოება 31 საწარმოზე, საწარმოთა 
შერწყმის შედეგად სახელმწიფო საწარმოთა სიიდან ამოღებულ იქნა 17 საწარმო; 

• სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსა და სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნულ 
სააგენტოს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც 
გააუმჯობესებს სააგენტოებს შორის კოორდინაციას, ინფორმაციის გაცვლის პროცესს, რაც  
საბოლოოდ დადებითად აისახება სახელმწიფო ქონებით დაინტერესებულ პირთა 
მომსახურებაზე; 

•  „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგვლებში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული 
სააგენტოს მიერ შეირჩა საწარმოო საქმიანობისათვის განკუთვნილი 110 ობიექტი და 
განხორციელდა 5 სახელმწიფო ობიექტის გაცემა; 

• სახელმწიფო ქონების განკარგვის პროცესების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწდომობის 
გაუმჯობესების მიზნით, „სოფლიდან გაუსვლელად“ პროექტის ფარგლებში, გორის 39 და 
კახეთის 41 სოფელში დარიგდა 70 000 საინფორმაციო ბუკლეტი, რომელთა მეშვეობითაც 
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მოსახლეობას მიეწოდა ინფორმაცია მათ რეგიონში მიმდინარე აუქციონების თაობაზე, ასევე 
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ჩატარდა სოციალური კვლევა სახელმწიფო ქონების 
პრივატიზების საკითხებთან დაკავშირებით;  

• სახელმწიფო ქონების ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვის მიზნით, ადგილობრივ 
თვითმმართველ ერთეულებს გადაეცათ 454 ერთეული ქონება, ხოლო ადგილობრივ 
თვითმმართველ ერთეულებს მიეცა თანხმობა 243 ერთეული არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად 
რეგისტრაციაზე; 

• განხორციელდა 847  ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრაცია; 
• თანხმობა მიეცა 138 სახელმწიფო ორგანოსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების სარგებლობასთან 
დაკავშირებებით; 

 

5.1.3 ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და  საფოსტო 

კავშირის განვითარება  (პროგრამული კოდი 24 01 03) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო; 
 სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 

 
• შეიქმნა და ფუნქციონირება დაიწყო სსიპ - ციფრული მაუწყებლობის სააგენტომ, რომელიც 

უზრუნველყოფს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის ღონისძიებათა განხორციელებას; 
• შეიქმნა სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო და მისი 

ორგანიზებით გაიმართა შემდეგი ღონისძიებები: 
 ჩატარდა „საქართველოს ინოვაციების კვირეული“ ადგილობრივი და 

უცხოური კომპანიების წარმომადგენლების, საერთაშორისო საფინანსო 
ორგანიზაციების, სამთავრობო უწყებების და ექსპერტების მონაწილეობით; 

 ჩატარდა ტექნოლოგიური სტარტაპების საერთაშორისო კონკურსი „Innov-a-
thon Tbilisi”, რომლის ფარგლებშიც ვენჩერული ინვესტორების წინაშე 
განხორციელდა ქართული მაღალტექნოლოგიური სტარტაპების პრეზენტაცია. 
ღონისძიების შედეგად, დუბაის მხარის მიერ დაფინანსებული მენტორული 
პროგრამის ფარგლებში სამი გუნდი 4 თვით გაემგზავრება ქ. დუბაიში 
აქსელერაციის გავლის მიზნით; 

 ქ. თბილისში გაიმართა მშენებლობისა და ინტერიერის საერთაშორისო 
გამოფენა, სადაც განვითარებად კომპანიებს მიეცა შესაძლებლობა 
წარმოედგინათ საკუთარი ნიმუშები გლობალურ ბაზარზე; 

 კომპიუტერული გრაფიკის  ფესტივალი „CG Fest Tbilisi”, რომლის ფარგლებშიც 
განხორციელდა საქართველოში შექმნილი კომპიუტერული გრაფიკის 
მასშტაბური გამოფენა-კონფერენცია; 

 განხორციელდა ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საერთაშორისო 
ოლიმპიადა კომპიუტერულ პროგრამირებაში ილია ვეკუას თასზე; 

 ჩატარდა კომპიუტერული თამაშების შექმნის ორი მარათონი „Game Jam“; 
 გაიმართა გამოფენა „ქართული ინოვაციები და გამოგონებები ბიზნესისთვის” 

საქართველოში არსებული გამოყენებითი კვლევების შედეგებისა და 
ტექნოლოგიების წარმოჩენის, ინოვატორებსა და ბიზნეს-სექტორს შორის 
თანამშრომლობის ხელშეწყობისა და ახალი ინოვაციური პროექტების 
გამოვლენის მიზნით; 
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• პარაფირებულ იქნა ურთიერთგაგების მემორანდუმი „საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და ავსტრიის რესპუბლიკის ტრანსპორტის, 
ინოვაციისა და ტექნოლოგიების ფედერალურ სამინისტროს შორის ტექნოლოგიების 
სფეროს თანამედროვე და ეფექტურ ადმინისტრირებაში თანამშრომლობის შესახებ“; 

 
5.2 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 

(პროგრამული კოდი 23 02) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ - შემოსავლების სამსახური 

 
• დაინერგა საბაჟო დეკლარაციის შესახებ შეტყობინების მობილურ ტელეფონზე გაგზავნის 

მომსახურება, რაც უზრუნველყოფს იმპორტიორისათვის ინფორმაციის დროულად 
მიწოდებასა და სამართალდარღვევის პრევენციას, ასევე დაინერგა საქონლის გაფორმების 
ახალი შესაძლებლობა – საქონლის დეკლარირება იმპორტიორის გეზ-ში მიუსვლელად; 

• იმპორტისათვის განკუთვნილ საქონელზე მოქმედი რეგულაციის მსგავსად, ძალაში შევიდა 
ექსპორტისა და შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციების დროს საქონლის 
საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებულ ადგილზე წარდგენის წესი; 

• სატესტო რეჟიმში ამუშავდა გაფორმების ახალი შესაძლებლობა – რიგის რეზერვაციის 
მეშვეობით; 

• განხორციელდა დღგ-ს, მოგებისა და ქონების გადასახადის დეკლარაციების განახლება და 
განთავსება გადასახადის გადამხდელის ელექტრონული დეკლარირების გვერდზე; 

• შეიქმნა სიახლეების შესახებ ვიდეო დახმარებები და განთავსდა ვებ-პორტალზე; 
• განახლდა შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდის დიზაინი და ფუნქციონალური 

მოდულები; 
• შემუშავდა სიახლეების გამოწერის მოდული, რითაც გადამხდელს საშუალება მიეცა ელ-

ფოსტის მისამართზე მიეღო შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსებული 
სიახლეები; 

• განხორციელდა დაუბეგრავი მინიმუმის ფარგლებში თანხის დაბრუნების პროგრამული 
უზრუნველყოფა, შეიქმნა პორტალი ფიზიკური პირებისათვის და საბანკო 
დაწესებულებებისათვის, საიდანაც  შესაძლებელ იქნა დაუბეგრავი მინიმუმის 
დეკლარირების ელექტრონულად შევსება და წარდგენა შემოსავლების სამსახურში; 

• განხორცილედა დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნებით მოსარგებლე პირების განსაზღვრა; 
• აიწყო და გაიმართა სერვისი საბანკო დაწესებულებებთან, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

ფ/პირის საბანკო ანგარიშების შემოწმებას, ასევე გაიმართა სერვისი სახელმწიფო სახაზინო 
სამსახურთან, რომელიც უზრუნველყოფს საგადახდო დავალებების მიღებას და თანხის 
გადარიცხვას;  

• უზრუნველყოფილ იქნა დეკლარანტების აღრიცხვა და საშემოსავლო გადასახადის 
სპეციალურ ბარათზე დეკლარაციების და დაბრუნებული თანხების ასახვა.  

 
 

5.3 სახელმწიფო ფინანსების მართვა (პროგრამული კოდი 23 01) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აპარატი,  
 საქართველოს  ფინანსთა სამინისტრო 
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• მომზადდა და კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში საქართველოს პარლამენტს 
წარედგინა საქართველოს 2013 წლის წლიური და საქართველოს 2014 წლის პირველის 
კვარტლის  სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები; 

• პარლამენტს წარედგინა 2014-2017 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და 
მიმართულებების დოკუმენტი, რომელშიც გაერთიანდა ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების და ავტონომიური რეპუბლიკების პრიორიტეტები; 

• მთავრობას წარედგინა ინფორმაცია 2015-2018 წლების ძირითადი მაკროეკონომიკური 
პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ; 

• მუშაობა მიმდინარეობდა პროგრამული ბიუჯეტის დახვეწასა და ბიუჯეტის მართვის 
ელექტრონული პროგრამის გაუმჯობესების მიმართულებით; 

• სახელმწიფო ვალის პორტფელმა შეინარჩუნა ხელსაყრელი ფინანსური პარამეტრები, რაც 
უზრუნველყოფს სახელმწიფო ვალის მდგრადობას. აღნიშნულს განაპირობებს სახელმწიფო 
ვალის კონსერვატიული და პრაგმატული მართვა, რაც გულისხმობს სახელმწიფო ვალის 
მოცულობის და ფინანსური პარამეტრების კონტროლს ფისკალური და მაკროეკონომიკური 
პოლიტიკის შესაბამისად; 

• საქართველო აგრძელებს თანამშრომლობას საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან 
„Standard & Poor’s“,  „Fitch“  და „Moody’s“. ამჟამად საქართველოს სამივე სარეიტინგო 
კომპანიასთან „BB- სტაბილური”  რეიტინგი  აქვს  („Ba3  სტაბილური”  სარეიტინგო 
კომპანია „Moody’s“-ის მეთოდოლოგიით); 

• დაგეგმილი  პროექტებისა და პროგრამების  დაფინანსების მიზნით, გრძელდებოდა  
მოლაპარაკებები საერთაშორისო  დონორ ორგანიზაციებთან შეღავათიანი ფინანსური 
რესურსის მისაღებად; 

• გაფორმდა 19 ხელშეკრულება, მათ შორის: 3 საგრანტო, 5 ქვესასესხო და 11 სხვა სახის, ხელი 
მოეწერა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან (NEFCO) თანამშრომლობის,  
საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის 
ფინანსური თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებებს, საქართველოსა და შვედეთს 
შორის შვედეთის საერთაშორისო განვითარების (SIDA) სააგენტოსთან თანამშრომლობის 
განვითარების მიზნით შეთანხმებას; 

• ჩატარდა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების 20 აუქციონი, რომლებზეც რეალიზებული იყო 
548.5 მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების სახაზინო ვალდებულებები და სახაზინო 
ობლიგაციები; 

• სახელმწიფო ვალის ეფექტური მართვის მიზნით იქმნება სახელმწიფო ვალის მართვის 
სისტემა, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო საგარეო და სახელმწიფო საშინაო ვალის ბლოკებს 
და ინტეგრირებულია ხაზინის და ბიუჯეტის მოდულებთან, მიმდინარეობდა სახელმწიფო 
საშინაო ვალის მოდულის სრულყოფა; 

• სახაზინო სისტემაში (eTreasury) შეიქმნა ახალი ანგარიშები (რეპორტები), დაიხვეწა 
ინკასო/აღსრულების არსებული მოდული; 

• სახელმწიფო ხაზინის მიერ ყოველდღიურად განსახორციელებელი გადახდების 
პროგნოზირების მიზნით, ხაზინის ელექტრონულ სისტემას დაემატა ახალი ფუნქციონალი 
- ინფორმაცია ყოველდღიური ხარჯის შესახებ, რომელიც ივსება განმკარგავი 
ორგანიზაციის მიერ; 

• ადგილობრივი    თვითმმართველობებისა    და    საჯარო    სამართლის იურიდიული 
პირების ხაზინის მომსახურებაზე გადმოყვანასთან დაკავშირებით ხაზინის ელექტრონულ 
სისტემაში დაინერგა ბიუჯეტების ცნობარი, მიმდინარეობდა ანალიტიკური განხილვები 
დეტალური ფუნქციონალური აღწერილობის შესამუშავებლად და დასანერგად; 

• ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციასთან (IFAC) გაფორმებული მემორანდუმის 
შესაბამისად და IFAC პოლიტიკის დოკუმენტების მოთხოვნების დაცვით ქართულ ენაზე 
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ნათარგმნ საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებს 
(IPSAS) მიენიჭა ოფიციალური სტატუსი და განთავსდა სახელმწიფო ხაზინის ვებ-გვერდზე; 

• ადგილობრივი თვითმართველობებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების 
ხაზინის ერთიან ანგარიშის სისტემაში მოქცევისა და სახაზინო სამსახურის მომსახურებაზე 
გადმოყვანის, ასევე საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შემოსულობების ხაზინის 
ერთიან ანგარიშზე მობილიზების მიზნით, საფინანსო ანალიტიკურ სამსახურთან ერთად 
მომზადდა პროექტის კონცეფცია და ტექნიკური დავალება;  

• დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული IPSAS სტანდარტების (IPSAS 3, IPSAS 4, IPSAS 6) 
დანერგვის მიზნით, განხორციელდა სტანდარტების მოთხოვნების ანალიზი; 

• საჯარო სექტორში მოდიფიცირებული საკასო მეთოდის შესაბამისად, სახელმწიფო 
ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ მომზადებული 2013 წლის  
ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე, მომზადდა კონსოლიდირებული ფინანსური 
ანგარიშგება სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის, სახაზინო სამსახურის ვებ-გვერდზე 
განსათავსებლად; 

• საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის კომისიისათვის 
მომზადებული იქნა სულ 16 საკითხი, მათ შორის: საგადასახადო დავალიანების 
რესტრუქტურიზაციის - 8, სასესხო დავალიანების რესტრუქტურიზაციის  - 3, სასესხო 
დავალიანების გრაფიკში ცვლილებაზე - 2, ვალდებულებების სრულად შესრულების გამო 
რესტრუქტურიზაციის ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე  - 1 საკითხი; 

• კომისიის მიერ დაკმაყოფილდა შემდეგი საკითხები: საგადასახადო დავალიანების 
რესტრუქტურიზაციის შესახებ - 7; ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების 
რესტრუქტურიზაციის  შესახებ - 3; რესტრუქტურიზებული ვადაგადაცილებული სასესხო 
დავალიანების გრაფიკში ცვლილების შეტანის შესახებ - 2, რესტრუქტურიზაციის ვადამდე 
შეწყვეტის თაობაზე  - 1 საკითხი; 

• მომზადდა „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“ ცვლილებების პროექტი, რომელიც 
მიზნად ისახავს სამართლიანი და მოქნილი ადმინისტრირებისათვის სამართლებრივი 
ბაზის შექმნას, გადასახადების ადმინისტრირების სრულყოფასა და ტექნიკური 
უზუსტობების და ბუნდოვანების აღმოფხვრას, „კომერციული ბანკების საქმიანობის 
შესახებ“ საქართველოს კანონში და „საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ“ კანონპროექტები, რომლითაც განისაზღვრება 
საგადასახადო ორგანოს მიერ საბანკო დაწესებულებისაგან ან სხვა ფინანსური 
ინსტიტუტისაგან კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპოვებასთან დაკავშირებული 
სამართალწარმოების წესი; 

• მიმდინარეობდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის 
დირექტივებთან საგადასახადო კანონმდებლობის ჰარმონიზების სამოქმედო გეგმის 
შემუშავება, ევროკავშირის დირექტივების საგადასახადო კანონდებლობასთან შედარებითი 
ანალიზის განხორციელება, მომზადდა სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის 
ნუსხები, რომლებიც შესაბამისობაშია  ევროკავშირის  მოთხოვნებთან; 

• მუშაობა მიმდინარეობდა „საქართველოს საბაჟო კოდექსის“ პროექტსა და „საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსში“ თანდმევი ცვლილებების პაკეტზე, განიხილებოდა იმპორტის 
გადასახადის საბაჟო კოდექსში გადატანისა და საბაჟო ვალდებულების საგადასახადო 
ვალდებულებისაგან გამიჯვნის შესაძლებლობა; 

• ხელი მოეწერა საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის 
შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმების 
ცვლილებების ოქმს, შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების 
შესახებ შეთანხმება შვედეთთან რატიფიცირებული იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ, 
ხელი მოეწერა საქართველოსა და აზერბაიჯანის, საქართველოსა და ყაზახეთის 
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რესპუბლიკებს შორის საბაჟო საკითხებში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების 
შესახებ შეთანხმებებს, საქართველოსა და ბელარუსის რესპუბლიკას შორის საგადასახადო 
საკითხებში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ შეთანხმებას, საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს შორის საბაჟო 
კონტროლის ფორმების ურთიერთაღიარების შესახებ ოქმს; 

• დასრულებული და ექსპერტთა ჯგუფის მიერ განხილულ  იქნა საგადასახადო საკითხებში 
გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის პირველი ფაზის 
ანგარიში. 
 
5.4 მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა (პროგრამული კოდი 47 03) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 

 
• დამამთავრებელ ეტაპზეა შენობებისა და მათში ფაქტიურად მცხოვრები შინამეურნეობების 

სიების შედგენის საველე სამუშაოებიდან მიღებული პირველადი მასალის კომპიუტერში 
ჩაწერის სამუშაოები; 

• განხორციელდა აჭარის, გურიის, კახეთის, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის, სამეგრელო-
ზემო სვანეთის, მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების 
სააღწერო დარაიონება 2014 წლის 5-19 ნოემბრის აღწერის ორგანიზებისათვის; 

• მზადდება კარტოგრაფიული მასალა აღწერის საველე სამუშაოებისათვის. 
 
 
5.5 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა (პროგრამული 

კოდი 23 04) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ – საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 

 
• განხორციელდა eTreasury - სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის 

განახლება და დანერგვა აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკებში. სისტემას 
დაემატა ნაწილობრივი დამოწმებისა და „პირველადი დოკუმენტის” ფუნქციონალები; 

• განახლდა eBudget - ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-
ების ნაწილი. ასევე, განხორციელდა სისტემის რეფაქტორინგი, ბიუჯეტის სისტემის 
ოპტიმიზაცია, ავტონომიური რესპუბლიკების, თვითმართველი ერთეულებისა და სსიპ-
ების ინტეგრირება სისტემაში; 

• eDMS – სახელმწიფო ვალისა და საინვესტიციო პროექტების მართვის სისტემის საშინაო 
ვალისა და მიზნობრივი გრანტის მოდულებში განხორციელდა ანგარიშგებების ფილტრების 
ოპტიმიზაცია, დაემატა საქართველოს ეროვნული ბანკის  სტატუსების ავტომატური 
განახლების ფუნქციონალი და დოლარის ვალუტაში თანხის ავტომატური გადაანგარიშების 
ფუნქციონალი ეროვნული ბანკის კურსის შესაბამისად; 

• განხორციელდა eHRMS - ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემის 
ანგარიშგებების ფუნქციონალის სრულყოფა, განახლდა სტაჟის მართვის ფუნქციონალი, 
მიმდინარეობდა სამუშაო სტაჟის ჩანაწერების დალაგება თარიღების მიხედვით, სისტემას 
დაემატა მომხმარებლის სახელმძღვანელო და განახლდა დიზაინი; 

• მომხმარებელი ორგანიზაციებისთვის შემუშავდა eDocument - საქმისწარმოების 
ავტომატიზებული სისტემის სრულიად ახალი ვერსია; 
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• შემუშავდა IOS მობილური აპლიკაციის სატესტო ვერსია და დაიწყო Microsoft Windows-ის 
მობილურ პლატფორმაზე მომუშავე მობილური აპლიკაციის შემუშავება eAuction - 
ელექტორული აუქციონისთვის. ასევე, შემუშავდა ვაჭრობის შეზღუდვის ფუნქციონალი 
კონკრეტული მომხმარებლის ტიპისთვის;  

• მიმდინარეობა 20-მდე ვებ-გვერდის შემუშავდა და განვითარება; 
• დასრულდა ქსელური უსაფრთხოების სისტემის, McAfee Personal Firewall-ის დანერგვა 

სამინისტროებში, საქვეუწყებო ორგანიზაციებსა და შემოსავლების სამსახურში; 
• განხორციელდა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის IT სისტემების მიგრაცია 

სამსახურის სერვერულ ინფრასტრუქტურაზე და ახალი IP ტელეფონიის სისტემის 
დანერგვა;  

• გაიმართა შიდა ფაილური სისტემის ღრუბლოვანი სერვისი Microsoft OneDrive Professional. 
 

5.6 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 47 01) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 

 
• განხორციელდა სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, მართვა და ადმინისტრირება, 

მეთოდოლოგიური სტატნდარტების შემუშავება, სამსახურისა და კვლევების  ადამიანური 
რესურსების, ფინანსური, მატერიალურ-ტექნიკური და ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური 
მხარდაჭერა; 

 
5.7 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა (პროგრამული კოდი 47 02) 
 
 პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 

 
• ეროვნული ანგარიშების სისტემის წარმოებისათვის საჭირო ფორმატით დამუშავდა 

ინფორმაციის შიდა და გარე წყაროებიდან მოზიდული მონაცემები და მონაცემთა ბაზები; 
განისაზღვრა 2013 წლის IV კვარტლის, 2013 წლის წლიური და 2014 წლის  I კვარტლის 
(წინასწარი) ეკონომიკის მთლიანი გამოშვება, შუალედური მოხმარება და მთლიანი შიდა 
პროდუქტი წარმოების მეთოდით მიმდინარე ფასებში ეკონომიკური საქმიანობის სახეების 
საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის (NACE) სექციების მიხედვით, მთლიანი შიდა 
პროდუქტი მუდმივ ფასებში, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ინდექსები, 
გაანგარიშებულ იქნა 2013 წლის IV კვარტლის, 2013 წლის წლიური და 2014 წლის I 
კვარტლის (წინასწარი) ეროვნული შემოსავალი და ეროვნული ანგარიშების სხვა 
აგრეგატული მაჩვენებლები, მთლიანი შიდა პროდუქტი დანახარჯებისა და შემოსავლების 
მეთოდით მიმდინარე ფასებში; 

• გამოქვეყნდა 2013 წლის IV კვარტლის, 2013 წლის წლიური და 2014 წლის I კვარტლის 
(წინასწარი) სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის, მონეტარული სისტემის, ფინანსური 
ბაზრის და ფისკალური სტატისტიკის მონაცემები;  

• გაანგარიშდა 2013 წლის დეკემბრის და 2014 წლის იანვარ-მაისის ეკონომიკური ზრდის 
ტენდენციების წინასწარი შეფასებები და გამოქვეყნდა ყოველთვიური ეკონომიკური 
სტატისტიკის მაჩვენებლები; 

• განხორციელდა სამომხმარებლო ფასების ინდექსებისა და მწარმოებელთა (სამრეწველო, 
სამშენებლო მასალებისა და სატვირთო გადაზიდვების სექტორების მიხედვით)  და 
ექსპორტის (სამრეწველო პროდუქციის) ფასების ინდექსების ყოველთვიური გაანგარიშება; 
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• გაანგარიშდა 2013 წლის IV და 2014 წლის I კვარტლების წინასწარი მონაცემები 
საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ; 

• დამუშავდა 2013 წლის დეკემბრისა და 2014 წლის იანვარ-მაისის მონაცემები საგარეო 
ვაჭრობის შესახებ; 

• განხორციელდა საწარმოთა 2013 წლის IV და 2014 წლის I კვარტლების გამოკვლევის საველე 
სამუშაოები, მონაცემთა დამუშავება, შეწონვა და ანალიზი, აგრეთვე საწარმოთა  2013 წლის 
წლიური გამოკვლევის, სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების 
გამოკვლევის, ბაზრებისა და ბაზრობების ორგანიზებით დაკავებული ეკონომიკური 
სუბიექტების გამოკვლევის  საველე სამუშაოები და მონაცემთა დამუშავება; 

• განხორციელდა ბიზნეს რეგისტრის აქტუალიზების ყოველთვიური გამოკვლევა და ბიზნეს 
რეგისტრის აქტუალიზაცია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტოდან და შემოსავლების სამსახურიდან მიღებული მონაცემების 
საფუძველზე; 

• განხორციელდა ენერგორესურსების მოხმარების გამოკვლევის საველე და უძრავი ქონების 
გამოკვლევის მოსამზადებელი სამუშაოები (მეთოდოლოგიური სამუშაოები, გამოკვლევის 
კითხვარების შემუშავება, რესპოდენტთა იდენტიფიცირება); 

• დასრულდა შრომის სტატისტიკური გამოკვლევის 2013 წლის IV კვარტლის და წლიური, 
2014 წლის I კვარტლის და 2013 წლის დეკემბრიდან 2014 წლის მაისის ჩათვლით 
ყოველთვიური გამოკვლევის მონაცემების მოპოვება, პირველადი მასალების ლოგიკური და 
არითმეტიკული კონტროლი, მოზიდული მასალის კომპიუტერში ჩაწერა, მონაცემთა ბაზის 
კორექტირება; 

• განხორციელდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოდან მიღებული 2013 წლის პირველადი დემოგრაფიული 
მონაცემების კომპიუტერული დამუშავება-ანალიზი, ასევე გამოქვეყნდა 2013 წლის 
ძირითადი დემოგრაფიული მონაცემები, მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი 
ერთეულების მიხედვით, სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურა და სხვა; 

• დასრულდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული მიგრაციის 
მონაცემების დამუშავება-ანალიზი და გამოქვეყნდა 2013 წლის მონაცემები; 

• დასრულდა შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის 2014 წლის I და II 
კვარტლების საველე საუშაოები, 2013 წლის დეკემბრისა და 2014 წლის პირველი ხუთი თვის 
პირველადი მასალების კომპიუტერში ჩაწერა, ლოგიკური კონტროლი და კოდირება; 2013 
წლის IV და 2014 წლის I კვარტლების მონაცემთა ბაზის კორექტირება, 2013 წლის IV 
კვარტლის და 2013 წლის წლიურ მონაცემთა გავრცელება; 

• ჩატარდა სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის 2013 წლის დასკვნითი და 2014 
წლის საწყისი გამოკითხვის საველე სამუშაოები, მანაცემთა ელექტრონული სახით ჩაწერა 
და კომპიუტერული ლოგიკური კონტროლი; 

• მომზადდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის 2013 წლის IV კვარტლის 
წინასწარი შედეგები. ასევე მომზადდა 2013 წლის IV კვარტლის მონაცემები სასურსათო 
უსაფრთხოების შესახებ, ასევე მომზადდა სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის 
2014 წლის I კვარტლის წინასწარი შედეგები; 

 
5.8 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 49 00) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო 
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საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ორგანიზებით 

ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობისა და ქვეყნის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე 

ცნობადობის ამაღლების მიზნით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 
• გაიმართა შეხვედრა სინგაპურული კომპანიის “Gegnum Resouces PTE LTD”-ს 

წარმომადგენლებთან და დაიწყო მოლაპარაკებები ქ. ბათუმში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო 
კომპლექსის მშენებლობასთან დაკავშირებით; 

• გაიმართა შეხვედრები ესტონეთის უმსხვილეს საინვესტიციო კომპანიების „Trigon Capital“-
ის და „Nordic Power“-ის წარმომადგენლებთან საქართველოში 30-40MW სიმძლავრის 
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ინვესტირებასთან დაკავშირებით; 

• გაიმართა შეხვედრა თურქულ სამშენებლო მასალების მწარმოებელ კომპანია „Trabzon 
Cimento Fabrikasi“-თან, რომელიც დაინტერესებულია დასავლეთ საქართველოში ცემენტისა 
და ბეტონის საწარმოს მშენებლობით და ასევე, მიმდინარეობდა პროექტის 
განხორციელებისათვის ინფორმაციის შეგროვება და დამუშავება; 

• საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრები: 
 ავღანეთის დელეგაციის წევრებთან ქვეყანაში არსებული ბიზნეს გარემოსა და 

საინვესტიციო შესაძლებლობების გაცნობის მიზნით; 
 იტალიურ კომპანია „Chemicals Coating Trading“-თან საქართველოში 

საღებავების რეგიონული ლოჯისტიკური ცენტრისა და საღებავების ქარხნის 
აშენების შესაძლებლობაზე და მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები პროექტის 
განხორციელებისათვის კონკრეტული ადგილის შერჩევის მიზნით; 

 ლიბანურ კომპანია „DEM Geosciences“-თან, რომელიც დაინტერესებულია 
სასარგებლო წიაღისეულის (ძირითადად ლითონები) მოპოვებით, 
გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებით და ასევე, ქ. თბილისში 4 
ვარსკვლავიანი სასტუმროს პროექტის განხორციელებით;  

 შპს „Global Trading“–თან და მათ პარტნიორ ორგანიზაციასთან „JAHANPARS“ 
საერთაშორიშო ბიზნეს ქალაქის მშენებლობასთან დაკავშირებით და 
მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები საქართველოს ეკონომიკისა და მდრადი 
განვითარების სამინისტროსთან ინვესტორისათვის შესაბამისი მიწის ფართის 
მოძიების მიზნით; 

 გლობალურ ლოგისტიკურ ქუვეიტურ კომპანია „Agility Logistics”-ის 
წარმომადგენლებთან მოეწყო ბათუმის და ფოთის პორტებისა და 
საკონტეინერო ტერმინალების დათვალიერება საქართველოში ლოგისტიკურ 
სექტორში არსებული ტენდენციებსა და ინვესტირების შესაძლებლობის 
გაცნობის მიზნით; 

 კომპანია „Siberian Alliance”-ის წარმომადგენლებთან, რომლებიც 
დაინტერესდნენ ძირითადად ინფრასტრუქტურული და ენერგეტიკული 
პროექტების განხორციელებით; 

 უმსხვილეს რძისა და ხორცის პროდუქტების მწარმოებელ ჰოლანდიურ 
კომპანია „Vandrie Group”-თან ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობისა 
და ხორცის გადამუშავების სექტორში წარმოების შესაძლებლობების 
განხილვის მიზნით; 

 კომპანია „Wellington“-თან, რომელიც დაინტერესებულია საქართველოში 
ჩიფსების საწარმოს გახსნით და მიმდინარეობდა მისთვის შესაფერისი 
ადგილის შერჩევა; 

 კომპანია „Shri Rathi Group“-ის და „Chenxionggeng“-ის წარმომადგენლების 
შეხვედრები სახელმწიფო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, 
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სამტრედიასა და გარდაბანში მეტალურგიული საწარმოების აშენებასთან 
დაკავშირებით; 

 კომპანია „Payvand“-თან მარილის საწარმოსათვის ტერიტორიის შერჩევასთან 
დაკავშირებით; 

 კომპანია “Keller”-თან, რომელიც დაინტერესდა სასტუმროების ბიზნესის 
განვითარებით და ანაკლიის პორტის პროექტით; 

 იაპონურ კომპანია „Nature Plus“-ის მენეჯერთან, რომელიც დაინტერესებულია 
იაპონური კერძო ფონდის კაპიტალის ინვესტირებით ჰიდროენერგეტიკის 
სფეროში; 

 სამხრეთ აფრიკისა და ეგვიპტის ბიზნეს დელეგაციებთან გამართა 
სექტორული პრეზენტაციები (ენერგეტიკის, ტურიზმის, წარმოებისა და 
სოფლის-მეურნეობის სფეროების მიხედვით) და ინვესტორებს დაეგზავნათ 
მათ მიერ მოთხოვნილი შესაბამისი დოკუმენტაცია ეკონომიკური სექტორების, 
საგადასახადო და სამართლებრივი პროცედურების შესახებ; 

 კომპანია „DEM geosciences“- თან, რომელმაც იუსტიციის სახლში 
დაარეგისტრირა შპს და მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ბუნებრივი 
რესურსების მოპოვების ლიცენზიებთან დაკავშირებით; 

 ესტონურ კომპანია „Skinest Group“-ის წარმომადგენლებთან ქ. თბილისში 
დ.აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთის შესყიდვასთან დაკავშირებით 
შემდგომში A კლასის ბიზნეს ცენტრის აშენების მიზნით; 

 ფირმა „BBD Engineers“-თან მოსაპირკეთებელი ქვებისა და რძის 
გადამამუშავებელი საწარმოების აშენებასთან დაკავშირებით;  

• საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემოსა და ბიზნეს შესაძლებლობებზე 
პრეზენტაციები და ასევე, განხილვები საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისა და 
პარტნიორობის შესაძლებლობებზე, მოეწყო სხვადასხვა ქვეყნებში გამართულ 
ღონისძიებებზე; 

• საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსა და საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზებით და საქართველოს სავაჭრო 
სამრეწველო პალატის მხარდაჭერით გამართულ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის 
„ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან - პერსპექტივები და შესაძლებლობები" 
(მონაწილეობა მიიღო 300-მდე ქართველმა და უცხოელმა პირმა) პარალელურად მოეწყო 20 
ქართული მწარმოებელი კომპანიის პროდუქციის გამოფენა; 

• ხელი მოეწერა საქართველოსა და კორეის რესპუბლიკას შორის ეკონომიკური და 
საინვესტიციო ურთიერთობების ხელშეწყობის მემორანდუმს; 

• ქ.თბილისში, საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს თანაორგანიზატორობით 
ჩატარდა სემინარი სახელწოდებით „სცენარები სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური 
აზიისათვის“; 

• დანიაში (ქ. კოპენჰაგენში) მოეწყო სექტორული პრეზენტაცია და შედგა ორმხრივი 
შეხვედრები საქართველოში ინვესტირებით დაინტერესებულ დანიურ კომპანიებთან; 

• ანაკლიაში გამართულ საერთაშორისო ბიზნეს-ფორუმზე „ანაკლია 2014“ მოეწყო 
საქართველოს მთავრობის სექტორული პრეზენტაციები სამეგრელო ზემო-სვანეთის 
რეგიონში არსებული და დაგეგმილი პროექტების მიმოხილვის ჭრილში, გაიმართა 
დისკუსია საქართველოს საპარტნიორო ფონდის, საქართველოს რკინიგზის, რაკია 
საქართველოს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის და შავი ზღვის ტერმინალის 
მონაწილეობით. 
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• ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს მიერ გრძელდებოდა მუშაობა გონიოში ზღვის პირას 
მდებარე 2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (დაახლოებით 316 ჰა) 
განვითარების საინვესტიციო პროექტზე;  

• ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ვებ-გვერდზე განახლდა სექტორული ბროშურები და 
ასევე, პოტენციური ინვესტორებისათვის დაემატა განახლებული სამართლებრივი 
გზამკვლევები;  

• საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის საერთაშორისო მედიაში პრომოუშენის მიზნით 
მიმდინარეობდა ბაზრის კვლევა მედია აქტივობების გეგმის შემუშავებისათვის. 

 
5.9 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 24 03) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ -  საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 

 
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:  

• CIB (Comprehensive Institutional Building) პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა: „ზოგადი 
ტექნიკური მოთხოვნები ლაბორატორიული ფართების მიმართ“ პროექტით 
გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება; სააგენტოს ეტალონური ბაზის 
განახლების კომპონენტთან დაკავშირებული მოსამზადებელი სამუშაოები;  

• სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის მიერ ტემპერატურის სფეროში გაცემულმა 
დაკალიბრების და გაზომვების სერტიფიკატებმა მოიპოვა ზომისა და წონის საერთაშორისო 
ბიუროს (BIPM) აღიარება, ხოლო სააგენტოს მიეცა ურთიერთაღიარების შეთანხების (CIPM 
MRA) ლოგოს დატანის უფლება CMC (გაზომვისა და დაკალიბრების შესაძლებლლობები) 
დაფარულ სფეროებში გაცემულ სერტიფიკატებზე;  

• გაიმართა რეგიონალური პროექტის „ხარისხის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება სამხრეთ 
კავკასიის ქვეყნებში სურსათის უვნებლობაზე აქცენტით“ (GIZ, PTB) დახურვის 
კონფერენცია, სადაც განხილულ იქნა პროექტის ფარგლებში მიღწეული შედეგები, ასევე 
სურსათის უვნებლობის და ხარისხის ინფრასტრქუქტურის სფეროში თანამშრომლობის 
სამომავლო პერსპექტივები და გერმანიის მეტროლოგიის ინსტიტუტის (PTB) მხარდაჭერის 
შესაძლებლობები; 

• “საქართველოს ხარისხის ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა მეტროლოგიაზე 
განსაკუთრებული აქცენტით“ ორმხრივი პროექტის ფარგლებში სააგენტოს მეტროლოგიის 
ინსტიტუტის ელექტროგაზომვების და მასის ეტალონური განყოფილებების პერსონალს 
ჩაუტარდა ტრეინინგი გერმანელი ექსპერტების მიერ; 

• სააგენტოში პერმანენტულად ხორციელდებოდა ეტალონური ბაზის შენახვისათვის 
აუცილებელი სამუშაოები; 

• სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონებისა და გაზომვის საშუალებების 
მიკვლევადობის უზრუნველსაყოფად, მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები 
ეტალონების და სანიმუშო გაზომვის საშუალებების დასაკალიბრებლად სხვადასხვა ქვეყნის 
მეტროლოგიის ინსტიტუტებში და/ან საერთაშორისო აღირების მქონე ლაბორატორიებში 
გაგზავნის მიზნით;  

• ელექტრული წინაღობის ეტალონური ზომების (10 ომი და 100 კომი) PTB–სთან 
საერთაშორისო ორმხრივი შედარებების საბოლოო ანგარიში, COOMET-ის ტექნიკური 
კომიტეტის დადებითი შეფასების შემდეგ, გადაიგზავნა BIPM-ის ექსპერტთან 
საერთაშორისო ექსპერტიზაზე, ხოლო COOMET N604/RU/13 „საერთაშორისო შედარებების 
„ცვლადი დენის სამრეწველო სიხშირის მაღალი ძაბვის ელექტრული ტევადობის და 
დანაკარგების კუთხის ეტალონები“ პროექტის ფარგლებში (მონაწილეები - GEOSTM-
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CMI(ჩეხეთი)-VNIIMS(რუსეთი)) დამთავრდა გაზომვები და შესაბამისი ანგარიში გაეგზავნა 
პილოტ ლაბორატორიას; 

• სააგენტოს მაიონიზებელი მეტროლოგიის განყოფილების მიერ დაკალიბრება 22 ხელსაწყო, 
რადიაციული კვლევა ჩაუტარდა 18 ნიმუშს, დარეგისტრირებულია დაკანონებული 
გაზომვის საშუალების 4 ტიპი (ექსპერტიზა, აღიარება, რეგისტრაცია), განხორციელდა  85 
074 ერთეული გამზომი საშუალების პირველადი დამოწმების აღიარება (მათ შორის: 
ელექტრომრიცხველები - 1 542 ცალი, გაზის მრიცხველები - 25 649 ცალი, წყლის 
მრიცხველები -  57 883 ცალი); 

• საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სააგენტოს მიერ განხორციელდა  
საქართველოს სტანდარტის „წყალი ნატურალური მინერალური „ლიკანი“  ტექნიკური 
პირობები“ პროექტის შემუშავება, განხილვისათვის გამოქვეყნდა სააგენტოს ვებ-გვერდზე 
და ასევე, გადაეცა შესაბამის კომიტეტს;  

• მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის სამდივნოში გაიგზავნა 6 ნოტიფიკაცია საქართველოში 
მიღებული ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ, ხოლო მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის 
წევრი ქვეყნების მოთხოვნის საფუძველზე გაიგზავნა 18 ნოტიფიცირებული ტექნიკური 
რეგლამენტის სრული ტექსტი; 

• სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში, მათი კომპეტენციის შესაბამისად, ინფორმაციისათვის 
დაიგზავნა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO/TBT) წევრი ქვეყნების მიერ 
მიღებული/მისაღები ტექნიკური რეგლამენტების, სტანდარტებისა და შესაბამისობის 
შეფასების პროცედურების პროექტების შესახებ  420 ნოტიფიკაცია; 

• სააგენტოს სტანდარტების დეპარტამენტის მიერ სულ დარეგისტრირდა 355 სტანდარტი, 
მათ შორის: სსტ ისო (საერთაშორისო სტანდარტი) - 149; სს ტენ (ევროპული სტანდარტი) – 
128; სსტ ეტსი ენ - (ევროპის ტელეკომუნიკაციების ინსტიტუტის სტანდარტი) - 15; სსტ 
დსტუ (უკრაინის სახელმწიფო სტანდარტი) - 1; სსტ ასმე  (ამერიკის ინჟინერ-მექანიკოსთა 
ასოციაციის სტანდარტი) - 10; სსტ დინ (გერმანიის სტანდარტიზაციის ინსტიტუტის 
სტანდარტი) - 2; სსტ დინ ენ (გერმანიის სტანდარტიზაციის ინსტიტუტის სტანდარტი) - 2; 
სსტ იეკ (საერთაშორისო სტანდარტი) - 43; სსტ აპი (ამერიკის ნავთობის ინსტიტუტის 
სტანდარტი) – 4; სსტ ანსი აპი ( ამერიკის სტანდარტიზაციის ეროვნული ინსტიტუტის 
სტანდარტი) - 1; 

• სულ გაცემულია 188 სტანდარტი, მათ შორის: სსტ ისო (საერთაშორისო სტანდარტი) – 97; 
სსტ იეკ (საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის სტანდარტი) – 1; სსტ ენ 
(ევროპული სტანდარტი)- 7; სსტ ეტსი ენ (ევროპის ტელეკომუნიკაციების ინსტიტუტის 
სტანდარტი) - 12; რსტ (რესპუბლიკური სტანდარტი) - 11; სსტ (საქართველოს სტანდარტი) – 
9; გოსტ (სახელმწიფოთაშორისი სტანდარტი) – 30; სსტ დსტუ (უკრაინის სახელმწიფო 
სტანდარტი) -1; სსტ დინ ენ (გერმანიის სტანდარტიზაციის ინსტიტუტის სტანდარტი) - 3; 
სსტ აპი (ამერიკის ნავთობის ინსტიტუტის სტანდარტი) – 4; სსტ ანსი აპი (ამერიკის 
სტანდარტიზაციის ეროვნული ინსტიტუტის სტანდარტი) - 1; სსტ ასმე (ამერიკის ინჟინერ-
მექანიკოსთა ასოციაციის სტანდარტი) - 10; სსტ დინ (გერმანიის სტანდარტიზაციის 
ინსტიტუტის სტანდარტი) -1; დამოწმების მეთოდიკა - 1. 

 
5.12  აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება (პროგრამული კოდი 24 04) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 

 სსიპ - საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 
 

• საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ 
აკრედიტაციის სისტემის მოთხოვნათა შესაბამისად განხორციელდა 27 სხვადასხვა ტიპის 
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შესაბამისობის შემფასებელი პირის აკრედიტაცია, მათ შორის: სხვადასხვა ტიპის 
საგამოცდო ლაბორატორია - 17; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობის 
ინსპექტირების ორგანო - 7; პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანო - 2;  საკალიბრებელი 
ლაბორატორია - 1; 

• გეგმური მონიტორინგი გაიარა 18 აკრედიტირებულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა, 
მათ შორის: სხვადასხვა ტიპის საგამოცდო ლაბორატორია - 11; ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების გზისთვის ვარგისობის ინსპექტირების ორგანო - 1; დაკანონებული გამზომი 
საშუალებების დამამოწმებელი  პირი - 2; საკალიბრებელი ლაბორატორია - 3; პროდუქტის 
სერტიფიკაციის ორგანო - 1; 

• არაგეგმური მონიტორინგი გაიარა ერთმა საგამოცდო ლაბორატორიამ, დამატებით 
სფეროში აკრედიტაცია მიენიჭა 3 საგამოცდო ლაბორატორიას, აკრედიტაციაზე უარი ეთქვა 
1 ინსპექტირების ორგანოს (ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გზისთვის ვარგისობა), 
გეგმური მონიტორინგის წარუმატებლად გავლის გამო აკრედიტაციის მოწმობის 
მოქმედების ვადა შეუჩერდა 2 ინსპექტირების ორგანოს (ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების გზისთვის ვარგისობა); სსტ ისო/იეკ 17025:2010-ის სტანდარტთან 
შეუსაბამობის გამო აკრედიტაცია შეუჩერდა 15 აკრედიტირებულ ლაბორატორიას; 

• საქართველოს აკრედიტაციის სისტემაში აკრედიტაციის საერთაშორისო სტანდარტების 
რეალიზაციის მიზნით შემუშავდა და განხორციელდა ცვლილებები აკრედიტაციის 
ცენტრის წესებსა და პროცედურებში;  

• აკრედიტაციის ცენტრის მიერ, ევროკავშირთან კომუნიკაციის 2014 წლის სამოქმედო 
გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, ბათუმში ჩატარდა 
სემინარი თემაზე „საქართველოს ხარისხის ინფრასტრუქტურის ევროპულთან დაახლოება“;   

• აკრედიტაციის ცენტრში განხორციელდა ტრეინინგი ახალი სტანდარტის - ისო/იეკ 
17065:2012 შესაბამისად, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს აკრედიტაციის ცენტრის 
შემფასებლებმა, აკრედიტირებული შესაბამისობის შეფასების ორგანოების 
წარმომადგენლებმა და მიწვეულმა ტექნიკურმა შემფასებლებმა; 

• ევროპის CIB (Comprehensive Institutional Building) პროგრამის ფარგლებში აკრედიტაციის 
ცენტრის მიერ ჩატარდა აკრედიტაციის დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, სადაც 
განხილული იქნა აკრედიტაციის სფეროში მიმდინარე რეფორმები, მომავალი მიზნები და 
პერსპექტივები. 

 
6. ინსტიტუციონალური განვითარება და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერა 
 
6.4 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (პროგრამული კოდი 05 01) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 
 სსიპ საჯარო აუდიტის ისნტიტუტი     

 
• საქართველოში საჯარო სექტორის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის, 

ცოდნის გაზიარების, საერთაშორისო გამოცდილების გაცნობისა და ინსტიტუციური 
განვითარების მიზნით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აქტიურად განაგრძობს 
თანამშრომლობას უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოებთან და საერთაშორისო პარტნიორ 
ორგანიზაციებთან; 

• SAO-ს  წარმოამდგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს პორტუგალიის აუდიტის სასამართლოს 
მიერ ორგანიზებულ  „აუდიტის ეთიკის“ საკითხებთან  დაკავშირებით გამართულ 
სემინარში;  
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• სახელმწიფო აუდიტის სამსახური (SAO) აქტიურად თანამშრომლობს შვედეთის ეროვნულ 
აუდიტორულ ოფისთან (SNAO); 

• SAO-ს  გენერალური აუდიტორის მოადგილის ხელმძღვანელობით, ეფექტიანობის 
აუდიტის დეპარტამენტის წარმომადგენლები SNAO-ს ორგანიზებით დაესწრნენ  სამუშაო 
შეხვედრას მოლდოვის აუდიტორულ სასამართლოში,  ეფექტიანობის აუდიტის 
საკითხებზე;  

• SNAO-ს ორგანიზებით  SAO-ს ეფექტიანობის ჯგუფის წარმომადგენლები მიწვეულ იყვნენ 
შვედეთის ეროვნული აუდიტის სამსახურში, სადაც გაიმართა ორი უმაღლესი 
აუდიტორული ორგანოს ეფექტიანობის აუდიტის ჯგუფთა სამუშაო შეხვედრა,  
ეფექტიანობის აუდიტის საკითხებთან დაკავშირებით;   

• SAO-ს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო გერმანიის აუდიტის  სასამართლოს 
(Bundesrechnungshof) 300 წლისთავისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სიმპოზიუმში  
საინფორმაციო ტექნოლოგიების თემასთან დაკავშირებით   და ასევე IT ჯგუფის მე-9 
სამუშაო შეხვედრში  IT აუდიტის საკითხებთან დაკავშირებით; 

• მონაწილეობა იქნა მიღებული  ევროპული სამეზობლო ინსტრუმენტის (European 
Neighbourhood Instrument -ENP) ფარგლებში, რუმინეთის მთავრობის მიერ ორგანიზებულ 
სამუშაო შეხვედრაში, რომელიც მიზნად ისახავდა პარტნიორი ქვეყნების ინფორმირებას 
ევროკავშირის ფინანსური კონტროლისა და აუდიტის სისტემის  შესახებ და ამ საკითხზე 
კონსულტაციების  მეორე რაუნდის გამართვას; 

• მთლიანობაში, მიმდინარე წლის ექვს თვეში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის  15-ზე 
მეტმა თანამშრომელმა მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის 
მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში, რაც ხელს უწყობს სამსახურის შესაძლებლობების 
გაზრდას, სანიმუშო პრაქტიკის გაზიარებასა და საერთაშორისო სტანდარტებთან 
მიახლოებას. 
 
6.5 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის 

მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა (პროგრამული კოდი 26 01)  
  

პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი 

 

• სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ 
დამტკიცებულ იქნა 2013 წლის პროგრესის ანგარიში, არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების რეფორმის განახლებული სტრატეგია, საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტები განაჩენის აღსრულების გადავადების, 
საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტისა და დაზარალებულის უფლებრივი მდგომარეობის 
გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად. საბჭოს სამდივნოს კოორდინაციით განახლდა 
სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები ყველა 
მიმართულებით: შემუშავდა ახალი მიმართულების − სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების სისტემაში რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის სტრატეგია და 
სამოქმედო გეგმა, სტანდარტები ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო მომსახურების 
მიმწოდებელთათვის, რომლებიც მუშაობენ კანონთან კონფლიქტში მყოფ ან დევიაციური 
ქცევის მოზარდებთან. დამტკიცდა სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგადი ნაწილის 
პროექტი; 

• ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის მხარდაჭერით გაიმართა სისხლის სამართლის 
ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრა სისხლის სამართლის კოდექსის გადასინჯვასთან 
დაკავშირებით. სამუშაო ჯგუფების მუშაობის შედეგად გადაისინჯა სისხლის სამართლის 
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კოდექსი. განხორციელდა სისხლის სამართლის ნაწილში არსებული პრობლემების 
იდენტიფიცირება, შესაბამისი კვლევების გაკეთება და საკანონმდებლო ნორმების 
ჩამოყალიბება; 

• ქართველი და უცხოელი ექსპერტების, ასევე ევროკავშირისა და გაერო-ს ბავშვთა ფონდის 
(UNICEF) რეკომენდაციების საფუძველზე,  ევროკავშირის პროექტის მხარდაჭერით მუშაობა 
მიმდინარეობდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შემუშავებაზე;  

• ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნოს მიერ პასუხისმგებელი უწყებებისგან მოწოდებული 
ინფორმაციისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით გამართული განხილვების 
საფუძველზე მომზადდა და საჯარო კომენტარებისთვის გამოქვეყნდა „ღია მმართველობა − 
საქართველოს“ პირველი − 2012-2013 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში. 
მომზადდა ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის ახალი ფორმატი, რომელიც 
ითვალისწინებს ისეთ კომპონენტებს როგორიცაა: სტრატეგიული პრიორიტეტის შედეგები, 
შედეგის ინდიკატორი და რისკები, ასევე 2014-2016 წლების სამიზნეები, პასუხისმგებელი 
უწყებები და ბიუჯეტი. „GRECO“-ს გაერო-სა და „OECD ACN“-ის რეკომენდაციების 
იმპლემენტაციის მიზნით ანტკორუფციული საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიქმნა AD hOC   
სამუშაო ჯგუფი პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების თემაზე; 
 

6.7 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების 
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 26 
03) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი. 

 
• პროგრამის ფარგლებში სულ ცენტრალიზაციას დაექვემდებარა 35 ტერიტორიული 

ერთეული. მიმდინარეობდა ადგილობრივი წარმომადგენლობების ფორმირების პროცესი; 
ამ ეტაპისათვის შექმნილია 22 ადგილობრივი წარმომადგენლობა; 

• ელექტრონულად შენახულ იქნა 2 096 ერთეული ნეგატივი, 114 ერთეული კინოდოკუმენტი 
და 311 ერთეული აუდიოდოკუმენტი. დასრულდა ქაღალდსაფუძვლიანი საარქივო 
დოკუმენტების სკანირებისათვის მოსამზადებელი სხვადასხვა სამუშაო და მიმდინარეობდა 
სკანირების პროცესი. ამ ეტაპისათვის სულ დასკანერებულია  2 100 000 გვერდზე მეტი, 
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სხვადასხვა ორგანიზაციის 650 000 გვერდზე მეტი 
დოკუმენტის ელექტრონულად შენახვა;  

• თბილისში მდებარე სამი ცენტრალური არქივის საცავებში განხორციელდა კონდიცირება-
ვენტილაციის სისტემის შესაბამისი დანადგარების და გაყვანილობების მონტაჟი. 
მთლიანობაში შესრულებულია პროექტით გათვალისწინებული  სამუშაოების 80%. 
ცენტრალური არქივის საცავებში განხორციელდა ხანძარქრობის ავტომატური სისტემის 
მონტაჟისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები. ეროვნული არქივის ოფისში გათბობის 
უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები; 

• განხორციელდა რუსთავის არქივის შენობის მშენებლობისათვის მოსამზადებელი 
სამუშაოები და მიმდინარეობდა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების პირველი ეტაპი. 
აბაშის, თელავის და ზუგდიდის არქივების შენობების კაპიტალურ შეკეთებასთან 
დაკავშირებით მიმდინარეობდა მოსამზადებელი და სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები; 
 

6.8 ელექტრონული მმართველობის განვითარება (პროგრამული კოდი 26 05) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
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 სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 
 

• მონაცემთა გაცვლის ინფრასტრუქტურაში ჩაერთო 18 ახალი ორგანიზაცია და მოქალაქის 
პორტალზე − My.gov.ge − დარეგისტრირდა 5 000-ზე მეტი მომხმარებელი;  

• სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, სსიპ - საჯარო რეესტრის, 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სსიპ - საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს  მომსახურების სააგენტოსთან შეთანხმდა მათი სერვისების 
პორტალზე ინტეგრაციის საკითხი, შედგა შეხვედრები და მიმდინარეობდა მუშაობა 
რამდენიმე სერვისის ინტეგრაციაზე. სსიპ - აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან შეთანხმდა 
და მათი სერვისების პორტალზე დაინტეგრირდა 2 სერვისი;  

• ქალაქ ფოთში  გაიმართა ერთიანი სავაჭრო ქსელის სისტემის სატესტო ჩვენება, ჩატარდა 
ექსპედიტორთა ტრენერების ტრენინგი, რომლებიც უნდა დაეხმარონ 300-მდე ქართულ 
ექსპედიტორულ კომპანიას სისტემის ფუნქციონალის სრულყოფილად ათვისებაში. ამ 
ეტაპზე დატრენინგებულია 60 ექსპედიტორი; დაიწყო სისტემის ტესტირება ოპერაციულ 
გარემოში ფოთის პორტისა და საბაჟო დეპარტამენტის მონაწილეობით. ღია მმართველობის 
პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში მომზადდა ღია მონაცემების პორტალის 
(data.gov.ge) და ელექტრონული არქივის პროექტების დოკუმენტებიდან დეტალური 
სამოქმედო გეგმა;  

• ღია მონაცემების იდენტიფიცირებისა და შეფასებისთვის მომზადდა კითხვარი, რომელიც 
დაეგზავნა სახელმწიფო დაწესებულებებს. კითხვარების შევსების პროცესში მონაცემთა 
გაცვლის სააგენტოს სპეციალისტებმა კონსულტაციები გაუწიეს 30-ზე მეტი ორგანიზაციის 
წარმომადგენლებს. დასრულდა მუშაობა სერვისების კატალოგის ფუნქციონალურ 
სპეციფიკაციაზე და შედგა პროექტის დეტალური სამოქმედო გეგმა. ამ პროექტის 
პარალელურად მიმდინარეობდა ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის 
ფუნქციონალის განახლება/ოპტიმიზაცია; 

• შეძენილ იქნა ძირითადი ტექნიკა სარეზერვო დატაცენტრისათვის. ინფორმაციული 
უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა დაიწყო 10-მა სახელმწიფო დაწესებულებამ; 

•  ჩატარდა შემდეგი ტრეინინგი, მათ შორის: ბანკების თანამშრომლებისთვის - ტრენინგი 
ინფორმაციული უსაფრთხოების სისტემის დანერგვაში, პროკურატურის 
თანამშრომლებისათვის - კიბერუსაფრთხოების სფეროში, თურქეთში NATO SPS პროგრამის 
ფარგლებში მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თანამშრომლების მიერ - ტრენინგი 
მოლდოველი სპეციალისტებისთვის; 

• დასრულდა TI-ის საერთაშორისო საიტის ლოკალიზება. გაეშვა დაინფიცირებული ვებ-
საიტების აღმოჩენის სისტემა − Thread Factor. ქსელის მონიტორინგის სისტემაში ჩაერთო 12 
ორგანიზაცია. უსაფრთხო ინტერნეტის ინიციატივის ფარგლებში სატესტო რეჟიმში გაეშვა 
სერვისი − OPENDNS, რომლის მიზანია საფრთხის შემცველი ინტერნეტ მისამართების 
დაბლოკვა. დასრულდა პარლამენტის ვებ-გვერდის და მოქალაქის პორტალის (my.gov.ge) 
უსაფრთხოების ტესტირება. განახლდა IP მონიტორინგის სისტემა, რომელიც 
მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, შეამოწმონ საკუთარი კომპიუტერის უსაფრთხოება; 
 

6.9  საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (პროგრამული კოდი 41 01) 
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• მომზადდა და საქართველოს პალამენტს წარედგინა ადამიანის უფლებათა და 

თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2013 წლის ანგარიში; 
• სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზებით და მონაწილოებით  ჩატარდა 90-მდე 

სხვადასხვა სახის შეხვედრა და ღონისძიება ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 
დაცვის საკითხებზე. 

• საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მონიტორინგის 
ჯგუფის მიერ ადამიანის უფლებათადაცვის შემოწმების მიზნით, ქვეყნის მასშტაბით 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დაწესებულებებში ადამიანის უფლებათა დარღვევის 
ფაქტების გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით განხორციელდა 286 არაგეგმიური ვიზიტი, 
5 გეგმიური მონიტორინგი, 8 დროებითი მოთავსების იზოლატორების მონიტორინგი, 
მონახულებულ იქნა 2045 პატიმარი; 

•  მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში განხორციელდა 31 ვიზიტი; 
• ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესახებ შემოვიდა 3703 განცხადება. აქედან 

დასაშვებად იქნა ცნობილი 2792 განცხადება, დაუშვებლად 534. მართლმსაჯულების 
დეპარტამენტს გადაეცა 968 განცხადება, პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტს 
912, ქალისა და ბავშვის უფლებათა ცენტრს 146, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირთა ცენტრს 94, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენს  65, რეგიონალურ 
სამმართველოს 732, ანალიტიკურ დეპარტამენტს 14;  

• კონსულტანტის დახმარებით ისარგებლა 1731-მა  ვიზიტორმა; 
• საქართველოს სახალხო დამცველის ორგანიზებით გაიმართა სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში შშმ პირთა მდგომარეობის შესახებ ანგარიშის 
პრეზენტაცია; 

• საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს 
საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობისა და აღნიშნული 
მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ორგანიზებულ სხვადასხვა სამუშაო 
შეხვედრებში/კონფერენციებში როგორც საქართველოს მოსახლეობასთან, ისე სახელმწიფო 
ორგანოების, საერთაშორისო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან; 

• საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, ტოლერანტობის ცენტრი რეგულარულად 
ახორციელებდა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობის 
მონიტორინგს და ანალიზს. 
 

6.10 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება 
(პროგრამული კოდი 26 06) 

 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ - სმართ ლოჯიქი 

 
• სსიპ - სმართ ლოჯიქის IT-სერვისების სრული სპექტრით მომსახურებაზე აყვანის მიზნით 

მიმდინარეობდა მუშაობა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურასთან.  7 
მუნიციპალიტეტთან გაფორმდა ხელშეკრულება და დაიწყო მუშაობა სერვისის 
მიწოდებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის შექმნისთვის, მათ შორის 5 
მუნიციპალიტეტისათვის საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა IT-სერვისების სრული 
პაკეტის მიწოდება; 
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• ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით წარმატებით დასრულდა gov.ge 
სახელმწიფო ინტერნეტ მისამართების მართვის ავტომატიზებული სისტემის შექმნისა და 
დანერგვის პროექტი;  

• დაიწყო შემდეგი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის პროექტები: მონაცემების დაცვის 
ინსპექტორის აპარატისთვის აპლიკაციის მომზადება, ქონების მართვის ავტომატიზაცია, 
Summary Proceeding ახალი ფუნქციონალის შექმნა, IDP ახალი ფუნქციონალის შექმნა; 

• მიმდინარეობდა პროექტი, რომელიც ემსახურება IT სერვისების მართვის გაუმჯობესებას. 
პროექტის შედეგად სსიპ „სმართ ლოჯიქის“ IT სერვისების მომხმარებლები უკეთესი 
ხარისხის სერვისს მიიღებენ; 
 

6.11 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და 
ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 09) 

 

პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 

 

• ლილოში არქივის შენობის ახალი ბლოკის მშენებლობასთან დაკავშირებით გამოვლინდა 
გამარჯვებული კომპანია. გაფორმდა ხელშეკრულება მომწოდებელთან მოძრავი საარქივო 
სტელაჟების მოწოდებისა და მათი მონტაჟის თაობაზე; 

• გაფორმებულია ხელშეკრულებები თიანეთი-თბილისი-რუისბოლის მონაკვეთზე, მცხეთა-
მლეთა-ზემო ლარსის მონაკვეთზე, შორაპანი-ქვიშხეთი-ახალციხე-ახალქალაქი-
გორელოვკა-სომხეთის მონაკვეთზე, ჩინთი-ბარისახო-უღელტეხილი-ბოღვაჩოსღელეს 
მონაკვეთზე, ზუგდიდი-ჯგარი-ხაიში-მესტია-ლენტეხი-ცაგერი-ლაჯანური, ზუგდიდი-
მუხურის მონაკვეთზე, ბორჯომი-ნარდევანი-ფოკა-ახალქალაქი-გორელოვკას მონაკვეთზე 
სახელმწიფო სანიველირე ნიშნების მოკვლევის მომსახურეობის თაობაზე; 

• აეროფოტოგადაღებისა და ციფრული ორთოფოტოგეგმების დამზადების მიზნით 
დასრულდა პროგრამის მოსამზადებელი სამუშაოების პირველი ეტაპი, კერძოდ, შატილის 
ტერიტორიის აეროფოტოგადაღებისა და ციფრული ორთოფოტოებისთვის მომზადდა 
ტექნიკური დავალება. დასრულებულია ტენდერი დასავლეთ საქართველოს (8 800 კვ.კმ) 
აეროფოტოგადაღებისა და ციფრული ორთოფოტოების შესყიდვასთან დაკავშირებით. 
ანაზღაურებულია ორგანიზაციისთვის სპეციალური თვითმფრინავის მეშვეობით 
გამოსახულების საჰაერო გადაღების (ციფრული ორთოფოტოების) და მათი შემდგომი 
დამუშავების მომსახურების პირველი ეტაპი; 

• მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან 
(Sida), რომლის დაფინანსებით 2014 წლის ივლისიდან სააგენტოში იგეგმება პროექტის − 
მიწის საინფორმაციო სისტემის განვითარება და სანდოობა საქართველოში განხორციელება;  

• ოკუპირებული ტერიტორიების გამყოფი ხაზის ზოლის მიმდებარე სოფლებისათვის 
კოსმოსური ორთოფოტოების შექმნასთან დაკავშირებით გაფორმდა შესაბამისი 
ხელშეკრულებები და შეძენილ იქნა სათანადო ტექნიკა და აღჭურვილობა; 
 

6.12 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 
(პროგრამული კოდი 48 00) 

 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ − საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 
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• უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ხელშეწყობის აღკვეთის მიზნით მიმდინარეობდა 
მუშაობა სადაზღვევო სფეროს ზედამხედველობის ნაწილში, ადგილზე შემოწმების 
მეთოდოლოგიის და საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფაზე. ასევე, განხორციელდა 
სამუშაოები სადაზღვევო კომპანიების მარჟის შემოღებასთან დაკავშირებით; 

• მომზადდა კანონპროექტი „ავტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ“, ასევე მიმდინარეობდა სამუშაოები 
რიგ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 
თაობაზე; 

• განხორციელდა მსოფლიო ბანკის/სავალუტო ფონდის მიერ ფინანსური სექტორის 
შეფასების ფარგლებში (FSAP) სადაზღვევო სექტორის შეფასების პროგრამა; 

• საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სამი სადაზღვევო კომპანიის გეგმიური შემოწმება; 
 
 

6.13 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და 
ხელმისაწვდომობა (პროგრამული კოდი 26 08) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 

 

• განხორციელდა მონაცემთა ბაზაში არსებული გაორებების იდენტიფიკაცია-აღმოფხვრის 
პროექტი. პროექტის მიზანი იყო 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა მონაცემების მაქსიმალური სიზუსტით დადგენა. სულ 
პროექტის ფარგლებში გასწორდა 3 000-ზე მეტი გაორება;  

• დასრულდა 2013 წელს დაწყებული პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა 
პედაგოგებისთვის უფასო პირადობის მოწმობების გაცემას. სულ აღნიშნული პროექტის 
ფარგლებში 31 000-მდე პედაგოგმა აიღო უფასო პირადობის მოწმობა. პირადობის 
მოწმობები უფასოდ გაიცა 17-დან 22 წლამდე 17 000-მდე მოქალაქეზე, 324 პრობაციონერსა 
და 7 000-მდე ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანზე; 

• გაფორმდა კონტრაქტები სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
საზოგადოებრივი ცენტრების მშენებლობისათვის სამშენებლო კომპანიებთან და 
მიმდინარეობს ექვსი (სოფლებში: ყვარელწყალი, კაჭრეთი, მეჯვრისხევი, კორბოული, 
გეგუთი და მუხაესტატე) საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა; 

• დასრულდა ორი მუნიციპალური და ორი სოფლის ბიბლიოთეკის (ჩოხატაურის 
მუნიციპალიტეტი − სოფელი ხიდისთავი; სიღნაღის მუნიციპალიტეტი − სოფელი 
ნუკრიანი; ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა და ხულოს მუნიციპალიტეტის 
ბიბლიოთეკა) სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისთვის მოსამზადებელი ეტაპი. 
ჩატარდა ბიბლიოთეკების თანამშრომელთა ტრენინგების პირველი ფაზა, რომელიც 
მოიცავდა ძირითადი საინფორმაციო ტექნოლოგიების უნარ-ჩვევების განვითარებას და ამ 
უნარ-ჩვევების გადაცემის მეთოდოლოგიას; 

• ხელშეკრულებები გაფორმდა არქივის სამშენებლო სამუშაოებსა და  სტელაჟების შესყიდვა-
დამონტაჟებაზე. მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; 

• საანგარიშო პერიოდში დასრულდა წალკის, სენაკის, ადიგენის და წალენჯიხის 
ტერიტორიული სამსახურის სარემონტო სამუშაოები; 

• საზოგადოებრივი ცენტრების ფუნქციონირების ფარგლებში თანამშრომლობა გაძლიერდა 
სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურასთან, სამოქალაქო სექტორთან და დონორ 
ორგანიზაციებთან. გაიზარდა იმ სახელმწიფო სტრუქტურების რიცხვი, რომელთაც სურთ 
საკუთარი სერვისები წარმოადგინონ საზოგადოებრივ ცენტრებში, საზოგადოებრივ 
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ცენტრებში ჩატარებული კონსულტაციების, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების 
ღონისძიებების, ტრენინგების და სხვადასხვა ტიპის შემსწავლელი კურსების საერთო 
ოდენობაა 70 ერთეული; 

• თბილისის იუსტიციის სახლსა და  ქალაქ გორში გაიხსნა ქორწინების სახლები; 
 

6.14 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა (პროგრამული 
კოდი 26 10) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ - იუსტიციის სახლი 

• კეთილმოეწყო და ფუნქციონირება დაიწყო ზუგდიდის იუსტიციის სახლმა; 
• განხორციელდა მისტიკური მომხმარებლის კვლევა, წინა ხაზისა და სატელეფონო 

სამსახურის თანამშრომელთა ტრენინგები ეფექტურ კომუნიკაციაში, თანამშრომელთა 
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით დაინერგა ინსტრუქტორების სისტემა. დაინერგა 
სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს სერვისი, სამოგზაურო დაზღვევის პოლისების 
გაცემის მომსახურება. დასრულდა JUSTdrive მომსახურების პროგრამული და ტექნიკური 
გამართვა. უფასო ID ბარათი გაიცა 22 063 მოქალაქეზე; 

• მომზადებულ იქნა რეკომენდაციები პროცედურების/პროცესების 
გამარტივების/ოპტიმიზაციის, ახალი სერვისების დანერგვისა და მიდგომების 
სტანდარტიზაციის მიმართულებით; 
 

6.18 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (პროგრამული კოდი 51 00) 
   
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 

 
•   განხორციელდა საჯარო და კერძო პირების კონსულტირება პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. აღნიშნულ პერიოდში გაიცა 462 ზეპირი და 35 
წერილობითი კონსულტაცია; 

• პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინსპექტორის აპარატის 
მიერ ტრეინინგი ჩაუტარდა 325 საჯარო მოსამსახურესა და კერძო სექტორის 
წარმომადგენელს; 

• მომზადდა შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივები და რეკომენდაციები პერსონალური 
მონაცემების დამუშავების ევროპული სტანდარტების დასანერგად. 
 
 
7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და 

რეინტეგრაციის ხელშეწყობა 
 
7.1. იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა  (პროგრამული კოდი 25 05) 
        
პროგრამის განმახორციელებელი:   
 სსიპ - „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“  

 
7.1.1 დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი) (პროგრამული კოდი 

25 05 01) 
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• ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ფოთში მალთაყვის რაიონში, იძულებით 

გადაადგილებულ პირთათვის შვიდი ხუთსართულიანი, მრავალბინიანი სახლების 
სამშენებლო სამუშაოები. 
 
7.1.2 იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი 

რებილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი) 

(პროგრამული კოდი 25 05 02) 
  

• საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: 
 ქ. ქუთაისში ი. ჭავჭავაძის გამზირის N58-ში მდებარე ყოფილი სამუსიკო 

სკოლა-ინტერნატის შენობის რებილიტაცია და ახალი კორპუსის მშენებლობა; 
 ქ. ფოთში მშვიდობის ქ. №8-ში მდებარე ყოფილი სასტუმრო „აიეტის“ შენობის 

რეაბილიტაცია და ახალი კორპუსის მშენებლობა; 
 ქ. ზუგდიდში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის 8 საცხოვრებელი 

კორპუსის მშენებლობა; 
 დასავლეთ საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახლების, 

საგანგებო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობისათვის საჭირო 
საკონსულტაციო სამუშაოები. 

 
7.1.3 ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესებისა და 

იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID) (პროგრამული კოდი 25 05 03) 
  

• ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: 
 ქ. ქუთაისის, სამცხე-ჯავახეთის, იმერეთის რეგიონში (ხონი და ბაღდათი) და 

შიდა ქართლის  რეგიონებში (ბორჯომი და კასპი) ყოფილი საავადმყოფოების 
შენობების რეაბილიტაცია; 

 ტირიფონის და სალთვისის საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია; 
 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებებში, კერძოდ: გორის, 

ქარელის, კასპის და მცხეთის რაიონებში ცხრა სოფლის წყალსადენი სისტემის 
და შვიდი სოფელის  დრენაჟის  რეაბილიტაცია;  

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში - მოხისში ახალი 
ჭაბურღილის კვლევისა და საპროექტო მომსახურების გაწევა-რეაბილიტაცია;  

 11 კოტეჯური ტიპის დასახლებისთვის სანიტარული მდგომარეობის 
გაუმჯობესების, საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების და დრენაჟის დეტალური 
პროექტის მომზადება და პროექტის ინსპექტირების მომსახურების 
უზრუნველყოფა; 

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებებში 28 კოლექტიური 
დასახლებული ცენტრის რეკონსტრუქციის დეტალური პროექტის და 
სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების 
საავტორო ზედამხედველობა; 

 ქ. ონის წყალსადენი სისტემის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია; 
 მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში სოფელ ფრეზეთში, სანიტარული პირობების 

გაუმჯობესების, საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების და დრენაჟისათვის 
საჭირო სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი ბინების 6 ყოფილი 
საავადმყოფოს და 22 კოლექტიური ცენტრის ნაწილობრივი 
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რეაბილიტაციისათვის სამუშაოების მენეჯმენტი და საზედამხედველო 
მომსახურება; 

 ირიგაციისა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პროექტირება. 
 

7.2 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების 

გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 
 სსიპ იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი.  

 
• „იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ 2012-2014 წლებში სახელმწიფო 

სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში: 
 მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი კომპაქტურად 

განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემის 
პროცესი, რომლის ფარგლებში გადამოწმდა 50 ობიექტი, აღწერილ იქნა 1 700-
მდე ოჯახი. დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართების გადაცემაზე მომზადდა 
2 112 ოჯახზე. საკუთრებაში ბინები გადაეცა 830 ოჯახს; 

 დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, განხორციელდა 
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გამოუყენებელი, დაუმთავრებელი 
შენობების რეაბილიტაცია და 410 დევნილი ოჯახი გადაყვანილ იქნა  
თბილისში,  რუსთავში, ქუთაისში, თეთრიწყაროში, ზესტაფონში, ბათუმში, 
ზუგდიდში, ვანში, თერჯოლაში, წყალტუბოში, ზესტაფონში, ხაშურსა და 
ქარელში; 

 ქ. თბილისის მერიასთან თანადაფინანსებით სხვადასხვა სახის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 28 ობიექტს; 

• რეაბილიტირებულ შენობებში განხორციელდა ელექტროენერგიის, გარე საკანალიზაციო  
და წყლის სისტემების მიერთება და მოწყობა; 

• დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, შეძენილ იქნა: 
 ქ. თბილისში, დაბა წყნეთში გურამიშვილის ქ. N3 მდებარე კორპუსის მე-2 

სართულზე 3 ბინა; 
 ქ. ზუგდიდში, სოფელ ჭითაწყარში 1 საცხოვრებელი სახლი; 
 თეთრიწყაროს რ-ნის სოფელ პატარა ირაგაში 1 საცხოვრებელი სახლი; 

• დასრულდა შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები: 
 სამტრედიის რაიონის სოფელ დიდ ჯიხაიშში დევნილთა 2 საცხოვრებელ 

კორპუსში; 
 ქ. თბილისში: კაიროს ქ. N26-ში, დიდი დიღმის  მე-4 მ/რ -ის კორპ.  N 13-ში,   
 ძმ. გარიშვილების ქ. N7-ში, ბელიაშვილის ქ. N5-ში; 

• მიმდინარეობდა შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები: 
 ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილი N14-ში; 
 ქ. ახალციხეში, რუსთაველის ქ. N113-ში; 
 ქ. ონში, ბააზოვის ქ. N1-ში.  

• კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს დაუფინანსდათ კომუნალური ხარჯები; 
• სოციალური დახმარების სახით, ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწია 857  დევნილს, 

ასევე  სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან და უკიდურესად გაჭირვებულ 188  
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ოჯახს - საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად ოჯახზე 200-დან 
250  ლარამდე). 
 
7.3 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო 

პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი,  
ტერიტორიული ორგანოები.    

 
• ხორციელდებოდა ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული  სტატუსის მაძიებელთა 

აპლიკაციების განხილვა. განსახილველად შემოვიდა ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული  
სტატუსის მაძიებელთა 151 აპლიკაცია. აპლიკაციების განხილვის შედეგად ჰუმანიტარული 
სტატუსი მიენიჭა 24 პირს, ხოლო შეუწყდა - 8 პირს. ლტოლვილის სტატუსი მიენიჭა 9 პირს 
და სტატუსის მინიჭებაზე უარი განეცხადა - 108 პირს; 

• საანგარიშო პერიოდში შევსებულია დევნილთა უძრავის ქონების 28 დეკლარაცია და მოხდა 
77 შევსებულ დეკლარაციაში ჩამატებების შეტანა. ასევე დევნილთა ქონებრივი 
დეკლარაციების ბაზაში გადამოწმდა 6 674 დეკლარაცია. მიმდინარეობდა უძრავი ქონების 
დეკლარაციების მონაცემთა ბაზის ინტეგრაციისათვის ტექნიკური სპეციფიკაციების 
შესწავლა-შეჯერება და დევნილთა მონაცემთა ბაზასთან ინტეგრაციის პროცესი. 

• მობილურობის ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების ფარგლებში:  
 20-დე ბენეფიციარმა მიიღო კონსულტაცია საქართველოში დასაქმების 

შესაძლებლობების შესახებ;  
 8 ბენეფიციარმა გაიარა პროფესიული გადამზადების ტრენინგი, ხოლო 56 

ბენეფიციარმა - ტრენინგი ბიზნეს გეგმის შემუშავების შესახებ; 
 5 ბენეფიციარს აღმოუჩინეს პირველადი სამედიცინო დახმარება; 

• „მიზნობრივი ინიციატივა საქართველოსთვის“ პროექტის ფარგლებში შექმნილი 
„მობილურობის ცენტრის“ მიერ დაფინანსდა 15 ბიზნეს პროექტი. ასევე, დროებითი 
საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი იქნა 3 ბენეფიციარი; 
 
7.4 რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

(პროგრამული კოდი 22 00) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

 
• გაიმართა შეხვედრები საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებთან, დიპლომატებთან და დონორ ორგანიზაციებთან, სადაც 
განიხილებოდა 2014 წელს სახელმწიფო სტრატეგიის „ჩართულობა თანამშრომლობის 
გზით" და მისი სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის პროცესში მიღებული შედეგები, 
აგრეთვე სახელმწიფო მინისტრის აპარატის 2015 წლის პრიორიტეტები; 

• აპარატის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ გალსა და დვანში გამართულ შეხვედრებს, 
რომელზეც განიხილებოდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 
განხორციელებული ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები;  

• მომზადდა შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 2013 წლის სამოქმედო გეგმის 
ანგარიში და 2014 წლის სამოქმედო გეგმა, შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის, 
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ასევე 2009-2014 წწ. სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც 
წარედგინა ფართო საზოგადოებას, მიმდინარეობდა შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმის 2009-2014 წწ. ფარგლებში 2014 
წლის სამოქმედო გეგმის შესრულება; 

• გაიმართა გასვლითი შეხვედრა საქართვლოს ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად 
დასახლებულ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში (ახალქალაქი), განხილულ იქნა სახელმწიფო 
პოლიტიკა ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის მიმართულებით; 

• შედგა საინფორმაციო შეხვედრა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ 
შეთანხმებაზე, როგორც რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან, ასევე ეთნიკური 
უმცირესობებისათვის არსებული „1+4“ პროგრამის სტუდენტებთან; 

• ეროვნული უმცირესობების თვითმყოფადობის შენარჩუნების ხელშეწყობის მიზნით 
გაიმართა მუსიკალური ფესტივალი „ერთი ცის ქვეშ”; 

• აპარატი აქტიურად იყო ჩართული რუსეთის ე.წ. სასაზღვრო ძალების მიერ 
მავთულხლართების გავლებისა და ღობეების აღმართვის შედეგად დაზარალებული 
მოსახლეობის საჭიროებების შესწავლაში, დახმარებისა და საერთაშორისო რეაგირების 
მობილიზებაში, მონაწილეობა იქნა მიღებული „კონფლიქტით დაზარალებული 
რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების“ სტრატეგიის მომზადებაში, 
მიმდინარეობდა თანამშრომლობა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხებზე 
მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; 

• სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ახორციელებდა, ევროინტეგრაციის საკითხთა 
ინფორმაციისა და კომუნიკაციის შესახებ მთავრობის 2014-2017 წლების სტრატეგიითა და 
2014 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს; 

• მიმდინარეობდა ქართველ და აფხაზ ექსპერტთა შეხვედრა კულტურული მემკვიდრეობის 
საკითხებზე; 

• უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში აქტიურად ხორციელდებოდა მუშაობა 
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირთათვის განათლების აღიარების 
პროცედურების მეტი მოქნილობის უზრუნველსაყოფად. 
 
 
8. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 
 
 
8.1 ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში 

და მისი ფარგლების გარეთ (პროგრამული კოდი 33 02) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:   
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 
 საქართველოს ანსამბლები 
 საქართველოს თეატრები 

 
• მიმდინარეობდა მუშაობა პროექტებზე: საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალი 

სამხრეთ კავკასიაში“; „ჩვენ ვკითხულობთ, ვსწავლობთ, ვასურათებთ „ვეფხისტყაოსანს“-
2014“; ქართველ და ებრაელ ხალხთა მეგობრობა „26 საუკუნე“; „აზერბაიჯანული ხელით 
ნაქსოვი ხალიჩები-ტრადიციის შენარჩუნება“; „ერთჯერადი გამოყენების ვაუჩერები 
საქართველოს ბიბლიოთეკებისთვის“; „ჩოხელის საიუბილეო წელი“; „გალაკტიონობა 2014“; 
„ამ სიყვარულით შევცვლით სამყაროს“; „რეგიონებში ანიმაციური სტუდიების 
განვითარება“; „რეგიონალური თანამშრომლობა კულტურული მემკვიდრეობის 
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განვითარებისთვის“; „ქართული ხალხური სიმღერები ბერლინის ფონოგრამარქივიდან“; 
„Cine DOC-Tbilisi“; „ოტია იოსელიანის საკვირაო სკოლა“; „ხალხური ცეკვის ნიმუშების 
დაფიქსირება-საარქივო მასალების შექმნა (ექსპედიცია ქვემო სვანეთში)“; დევნილთა 
კომპაქტურ დასახლებაში სახელოვნებო სკოლების ფუნქციონირების ხელშესაწყობად; 
ფესტივალი „არტ გენი“; ქ. ბათუმში, „ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი Batumi 
MusiсFest“; ქ. ბათუმში „შავი ზღვის ჯაზ-ფესტივალი“; ტრადიციული მრავალხმიანობის მე-
7 საერთაშორისო სიმპოზიუმი; სხვადასხვა წიგნებისა და ალბომების ქართულ და უცხოურ 
ენებზე გამოცემა და თარგმნა; 4 ქვეყნის კინოპროექტი „ურსუსი. კავკასიური მურა დათვი“; 
დოკუმენტური ფილმი “რეჟისორი“; საქართველოს 9 მუნიციპალიტეტში (ლაგოდეხი, 
თიანეთი, ხაშური, ნინოწმინდა, ახალგორის სოფ. წეროვანი, ონი, ოზურგეთი, ხარაგაული, 
დუშეთი) კინოჩვენებისთვის საჭირო ტექნიკური აპარატურის შესაძენად; საქართველოს 
რეგიონების ფოლკლორული ანსამბლებისთვის ხალხური საკრავების შესაძენად; 
საქართველოს რეგიონებში სამუსიკო-სახელოვნებო სკოლებისთვის მუსიკალური 
ინსტრუმენტებისა და აპარატურის შესაძენად; დაბა თიანეთის ვაჟა-ფშაველას სახელობის 
კულტურის პარკში არსებული კინო-თეატრის აღდგენისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის 
კეთილმოწყობის მეორე ეტაპის სამუშაოები; ა(ა)იპ „შემოქმედებითი სახლისთვის 
„ჯარისკაცის მამა“ შენობის შეძენა-გადაცემა; 

• განხორციელდა: პროექტი „საუბრები ხელოვნებაზე“; ქართულ-ავსტრიული კონკურსი 
„საუბრები საზღვრების შესახებ“; პროექტი „ტრეინგები საქართველოს რეგიონების (სენაკი, 
რუსთავი, ფოთი, გორი, ბორჯომი, ქუთაისი, ზესტაფონი, თელავი და სიღნაღი) 
სახელოვნებო და სამუსიკო სკოლების მასწავლებლებისათვის“; პროექტი „მომავლის 
მწერალი“ მაღალმთიან რეგიონებში (ონი, მესტია, ხულო, ყაზბეგი, დუშეთი და თიანეთი); 
თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 
საქველმოქმედო ფესტივალი; პროექტი „ჩემი საქართველო აქ არის“; პროექტი „17 გმირი“; 
პროექტი „ქართული ვიდეო ხელოვნების კვლევა და კონტექსტუალიზაცია“; პროექტი 
„ქართული მინის სიძველეები“; სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული 
სახელმწიფო დრამატული თეატრის აღჭურვა ტექნიკით; ნიუ-იორკში რიგით მე-4 
ფესტივალი „GEORGIANS USA AWARDS“ NY-2014; ქ. რიგაში, საქართველოს 
დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ფარგლებში ქართული კერამიკის 
გამოფენა; 

• მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში, 
კონკურსებში და გამოფენებში: 

 სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი - იტალია (ქ. 
რომი) და მექსიკა (ქ. მეხიკო); 

 სსიპ – ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურბელთა პროფესიული 
სახელმწიფო თეატრი - თურქეთი (ქ. ანკარა); 

 სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და 
დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი - უნგრეთი (ქ. ბუდაპეშტი); 

 სსიპ – თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი - სერბეთი (ქ. ბელგრადი); 

 სსიპ – ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის 
პროფესიული სახელმწიფო თეატრი - ლიბანი (ქ. ბეირუთი); 

 ა(ა)იპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო 
სამხატვრო აკადემია - ინგლისი (ქ. ლონდონი); 

 სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული 
ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი - ირლანდია (ქ. 
დუბლინი); 
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 სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის 
სახელმწიფო მუზეუმი - ირლანდია (ქ. დუბლინი); 

 ქართული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაციამ „შავფაროსნები“ - ირლანდია 
(ქ. დუბლინი); 

 ანსამბლი „ქართული ხმები“ - ლიტვა (ქ. ვილნიუსი), ლატვია (ქ. რიგა) და 
ესტონეთი (ქ. ტალინი); 

 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო 
აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“ - ირლანდია (ქ. დუბლინი); 

 სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო 
აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“ - ყაზახეთი (ქ. ასტანა და ქ. ალმატი); 

 ანსამბლი „ქორული“ - საბერძნეთი (ქ. სალონიკი); 
 ჯგუფი „შინი“ - დანია (ქ. კოპენჰაგენი); 
 ჯგუფი „The Quintessential Five“ - აშშ (ქ. სან-ფრანცისკო); 
 ტრიო „სემპრე“ - ინგლისი (ქ. ლონდონი) და გერმანია (ქ. ბერლინი); 
 ტრიო „Intermezzo“ - იტალია (ქ. პადოვი); 
 გუნდი „იალონი“ - პოლონეთი (ქ. ჰანოვკა); 
 ქ. ინგოლშტატის ქართული კამერული ორკესტრი - საფრანგეთი (ქ. პარიზი); 
 კვარტეტი „იბერი“ - გერმანია (ქ. ფრაიბურგი). 

• ჩატარდა: ბოლივუდის 100 წლისადმი მიძღვნილი ინდური კინოს დღეები; სსიპ – ალ. 
გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატულ თეატრში 
ჩინეთის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელოვნების დასის წარმოდგენა 
„ჩემი ოცნება“; ფოტოკვირეული „ქოლგა, თბილისი, ფოტო“; თბილისის მე-5 საიუბილეო 
საერთაშორისო ფოტოფესტივალი - „Tbilisi Photo Festival 2014“; სსიპ საქართველოს 
ეროვნული მუსიკალური ცენტრის მიერ მუსიკალური ფესტივალი „ჩელოს სეზონი“; 
თბილისის საგუნდო მუსიკის ფესტივალი; საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი 
„ამირანი“;  ფონდ “იავნანას” საქველმოქმედო კონცერტი; სსიპ - საქართველოს ეროვნულ 
მუსიკალურ ცენტრში კომპოზიტორ მიხეილ მდინარაძის შემოქმედებითი საღამო; მესხეთის 
თეატრში რეჟისორ ნანა დემეტრაშვილის ხსოვნის საღამო და გამოიცა მისი მოღვაწეობის 
ამსახველი წიგნი; ა(ა)იპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
კონსერვატორიის მიერ კამერული ანსამბლების კონკურსი; ახალგაზრდა პიანისტთა 
თბილისის მე-6 საერთაშორისო კონკურსი; სსიპ საქართველოს ეროვნულ მუსიკალურ 
ცენტრში „რუსული კლუბის“ 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო; საქართველოს 
ეროვნულ ფილარმონიაში საქართველოს სახალხო არტისტის ლეო ანთაძის დაბადებიდან 
80 წლის საიუბილეო საღამო; ჯემალ აჯიაშვილის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საიუბილეო საღამო; კომპოზიტორ ნოდარ ნიკოლაიშვილის საიუბილეო საღამო; ა(ა)იპ გიგა 
ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალურ თეატრში დამსახურებული 
არტისტის, ლოტბარის ჯუმბერ ყოლბაიას 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო; მუსიკოს 
რომან რცხილაძის შემოქმედებითი საღამო „მინორული მაჟორი“; საუკუნის მოცეკვავის 
ფრიდონ სულაბერიძის შემოქმედებითი საღამო; კომპოზიტორ ნუკრი აბაშიძის საიუბილეო 
საღამო; კომპოზიტორ არჩილ კერესელიძის 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კონცერტი; 
სსიპ – მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო 
თეატრში მანანა მენაბდის იგავ-არაკების კრებულის „და დრო გადიოდა“ პრეზენტაცია და 
კონცერტი; ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლ „ლაპრების“ კონცერტი; ანსამბლ „ორერას“ 
50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით (იმერეთის რეგიონში) კონცერტები; კომპოზიტორ 
ვაჟა დურგლიშვილის კონცერტი; ა(ა)იპ „ახალციხის ციხეზე“ ტურისტული სეზონის 
გახსნასთან დაკავშირებით ფოლკლორული კონცერტი; საქართველოს 10 ქალაქსა და 
მუნიციპალიტეტში სსიპ – ქ.თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და 
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ბალეტის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრთან არსებული ანსამბლ „სულიკოს“ გასვლითი 
ფოლკლორული კონცერტები; სსიპ – ქ.თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის 
ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის კამერული ანსამბლის „მონ 
პლეზირი“ კონცერტები და მასტერკლასები; სსიპ – შოთა რუსთაველის სახელობის 
პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში აუტიზმის მსოფლიო დღესთან 
დაკავშირებული საქველმოქმედო კონცერტი; ა(ა)იპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დარბაზში მუსიკოს ოთარ მაღრაძის საიუბილეო 
კონცერტი; ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლის „შეჯიბრი“ კონცერტი; ფაშიზმთან 
გამარჯვების 69-ე წლისთავთან დაკავშირებით სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა 
და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლის „რუსთავი“ კონცერტი; თოჯინების 
სახალხო თეატრების პირველი ფესტივალი „ტიკინები“;ა(ა)იპ – თბილისის ვანო 
სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკონცერტო დარბაზში  თენგიზ 
ამირეჯიბის სახელობის მე-2 საერთაშორისო კლასიკური მუსიკის ფესტივალი; 

• გამოიცა: ნიკა წულუკიძის იგავ-არაკები; ფ. კაფკას წიგნი „წერილი მამას“; მუხრან 
მაჭავარიანის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით წიგნი; გივი ჩიღვინაძის წიგნი 
„ხალხური დღეობა-დღესასწაულები და წეს-ჩვეულებები“; გრიგოლ აბაშიძის 100 წლის 
იუბილესთან დაკავშირებით მისი რჩეული თარგმანები; თანამედროვე ქართველ და 
გერმანელ ქალ კომპოზიტორთა ნაწარმოებების კრებული; კრებული „ქართული საგუნდო 
სიმღერები მოზარდებისთვის“; მერაბ ბერძენიშვილის დაბადებიდან 85 წლის საიუბილეო 
თარიღთან დაკავშირებით წიგნი „მერაბ ბერძენიშვილის შემოქმედება“; წიგნი „აპოლონ 
ქუთათელაძე“; აკაკი წერეთლის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით მის თხზულებათა 
მრავალტომეულის IVდა V ტომები; წიგნი „შეხვედრა ლორდ ბაირონთან“ (Encounter with 
lord Byron); გივი ალხაზიშვილის ესეების კრებული „ორი სინამდვილის ზღვარზე“; რადიშ 
თორდიას საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით კატალოგი; „მოხეური ხალხური 
სიტყვიერების კრებული“; ირაკლი ჩარკვიანის და ნანული აბესაძის  CD ალბომები; 
ჟურნალები: „თეატრი და ცხოვრება“ (2 ნომერი), „არილი“,(4 ნომერი),  „ახალი საუნჯე“ (4 
ნომერი), „მერმისი“(1 ნომერი)  და „მუსიკა“ (2 ნომერი); 4 გაზეთი: „ვეჩერნი ტბილისი“ (2 
ნომერი),  „ვრასტანი“ (2 ნომერი), „გურჯისტანი“ (2 ნომერი)  და „სვობოდნაია გრუზია“ (2 
ნომერი). 

• დაიდგა სპექტაკლები: „წითელქუდა“, „ნავიგატორი“, „ცხოველების ფერმა“, „1945“ და „მე 
ვხედავ მზეს“. 

 
8.2.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 39 02) 

 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 საქართველოს სპორტისაა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 
 სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 
 სსიპ  „ქართული სპორტის მუზეუმი“. 
 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
 სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი 

კოლეჯი 
 
• ფეხბურთში  საქართველოს U-17 წლამდე  ჭაბუკთა ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა სერბეთში 

ჩატარებულ ევროპის ელიტ-რაუნდის ჯგუფურ ტურნირში; 
• ფეხბურთში  საქართველოს U-19 წლამდე   ახალგაზრულმა ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა 

პორტუგალიაში ჩატარებულ ევროპის ელიტ-რაუნდის ჯგუფურ ტურნირში; 
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• საქართველოს რაგბის შვიდკაცა ნაკრებმა 16-19 მაისს მონაწილეობა მიიღო ამსტერდამის 
საერთაშორისო ტურნირში და დაიკავა მე-2 ადგილი;  

• 2014 წლის თებერვალ-მარტში საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა გუნდმა 
მონაწილეობა მიიღო „ევროპის ერთა თასზე“; 

• საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა რაგბში მოიპივა მსოფლიო თასზე მონაწილეობის 
უფლება; 

• დაფინანსდა  შვიდკაცა რაგბში საქართველოს ეროვნული ნაკრები გუნდის მზადება 
მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, რომლის ფარგლებშიც   იასპარეზა ზიმბაბვესა და ჰონკონგის 
საერთაშორისო ტურნირებში.  

• ჩატარდა კალათბურთში საქართველოს ეროვნული  და ასაკობრივი ჩემპიონატები  20, 18, 16  
და 14 წლამდე ვაჟთა შორის  (თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ბათუმი, მარნეული); 

• 2014 წლის მარტში თბილისში ჩატარდა საქართველოს კალათბურთის ეროვნული 
ფედერაციის და ,,ფიბა“-ს ევროპის ერთობლივი სამსაჯო სემინარი;  

• თბილისის სპორტის სასახლეში ჩატარდა ოთარ ქორქიას სახელობის საქართველოს 
სუპერთასის გათამაშება კალათბურში; 

• სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამის ფარგლებში სპორტის 45 სახეობაში 
დაფინანსდა 54 ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრი, 59 სასწავლო - საწვრთნელი შეკრება, 
მიღებულ იქნა მონაწილეობა 62  საერთაშორისო სპორტულ  ასპარეზობაში:   მოპოვებულ 
იქნა 268 მედალი, მათ შორის 84 ოქრო, 78 ვერცხლი, 106 ბრინჯაო;   

• წყალბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა გუნდმა მოიპოვა მონაწილეობის უფლება  2014 
წლის ევროპის ჩემპიონატზე. 

• 2014 წლის მარტში  თბილისში ჩატარდა ძიუდოში ,,გრანდ-სლემის“ ტურნირი; 
• ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 

„სოჭი 2014“ რუსეთის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე ოთხი ქართველი სპორტსმენის 
(სამთო თხილამურები, ფიგურული ციგურაობა) მზადების და მონაწილეობის, ასევე 
„ნანჯინგი 2014“ ჩინეთის მსოფლიო ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე და „ბაქო 2015“ 
პირველ ოლიმპიურ თამაშებზე მონაწილეობისათვის მზადების ხარჯები; 

• „ საქართველოს სპორტის პოლიტიკისა და მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამის 
ფარგლებში“ 2014 წლის მარტში ბაკურიანში ჩატარდა   სამთო-სათხილამურო 
ტრადიციული ტურნირი ,,ლადოს თასი 2014“; 

•   7-9 მარტს თბილისში ჩატარდა  ტურნირი მინი-ფეხბურთში დიპლომატებს შორის;  
• 22-23 მარტს გუდაურში ჩატარდა სამთო-სათხილამურო ტრადიციული ტურნირი 

,,ნიამორი“.  
•  6 აპრილს სპორტის დღესთან დაკივშირებით კუს ტბაზე ჩატარდა მასობრივი 

ღონისძიებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (კალათბურთი, მეკლდეურობა, 
მკლავჭიდი, ქართული ჭიდაობა, საბრძლო ხელოვნებები, მინი-ფეხბურთი, საპლაჟო 
ფრენბურთი, ნიჩბოსნობა);  

• 4 მაისს ყვარლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარდა მასობრივი საქველმოქმედო გარბენი 
დევიზით ,,ირბინე მსოფლიოსთან ერთად“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 3 000  
მონაწილემ;  

• აპრილ-მაისში ჩატარდა რეგიონალური მასობრივი სპორტული შეჯიბრებები ,,მხიარული 
სტარტები“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 200 000 სასკოლო ასაკის ბავშვმა; 

• სპორტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის 
განახლების პროგრამის ფარგლებში შეძენილ იქნა  ტანვარჯიშის ფედერაციისათვის 
თანამედროვე სტანდარტების მქონე ბატუტის და სპორტული ტანვარჯიშის ფიცარნაგი,   
რეგიონებისათვის - სხვადასხვა სახის მცირეფასიანი სპორტული ინვენტარი, ასევე 
დაფინანსდა ძიუდოს ნაკრები გუნდის ეკიპირების ხარჯები; 
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• სსიპ საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნულ ცენტრში ირიცხება 120 
პერსპექტიული სპორტსმენი, რომლებიც ადგილზე  უზრუნველყოფილნი არიან  
საცხოვრებელი პირობებით,  კვებით  და სპორტული დარბაზებით.  ასევე მიმდინარეობდა 
ა(ა)იპ საკალათბურთო კლუბ „ოლიმპის“, საავტომობილო კლუბ   „F მოტორსის“ და 
წყალბურთელთა კლუბ ,,ლიგამუსის“ ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებების  
დაფინანსება; 

• სსიპ „ქართული სპორტის მუზეუმის“ ორგანიზებით, თბილისში ძიუდოს გრან-პრის 
გათამაშებასთან დაკავშირებით  მოეწყო სპეციალური გამოფენა მუზეუმის საგამოფენო 
დარბაზში, სასტუმრო Holyday inn-სა და სპორტის სასახლეში, რომელიც მიეძღვნა ქართველ 
ძიუდოისტთა მიერ მსოფლიო ასპარეზზე მოპოვებულ გამარჯვებებს.  

•  
• სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 

მიენიჭა ავტორიზაცია,  ჩატარდა შიდა ტურის გამოცდები; 
• ახალგაზრდულ ოლიმპიური  ფესტივალი „თბილისი 2015“-ის ფარგლებში ჩატარდა 62  

სპორტული ღონისძიება; 
 
 

8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 

(პროგრამული კოდი 33 04) 
 

პროგრამის განმახორციელებელი:   
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 
 საქართველოს მუზეუმები 
 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული  
 სააგენტო 

 

8.4.1 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 33 04 01) 
 

• განხორციელდა: ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კატალოგის გამოცემა;                             
სსიპ – საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის  
ტექნიკური საშუალებებით აღჭურვა; მარტვილის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის, როგორც 
რაიონის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის მოწყობის უზრუნველყოფა; სსიპ – 
გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების, ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის 
ეროვნული კვლევის ცენტრის კომპიუტერული ტექნიკით და საბიბლიოთეკო ინვენტარით 
აღჭურვა; 

• მიმდინარეობდა: სსიპ საქართველოს  თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის 
სახელმწიფო მუზეუმის საკონფერენციო დარბაზის მოწყობა  და აფიშების ფონდის სამუშაო 
ოთახების რეაბილიტაცია; საქართველოს მუზეუმების ვებ-გვერდის განახლება; ტრენინიგი 
საქართველოს მუზეუმების წარმომადგენლებისთვის; ხვამლის მთის (ლეჩხუმი) 
კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების ინვენტარიზაცია; სსიპ ნიკო ნიკოლაძის სახლ-
მუზეუმის უნიკალური დენდრო-პარკის რეაბილიტაციის II ეტაპის სამუშაოები. 
 
8.4.2  კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა (პროგრამული კოდი 33 04 02) 
 

• საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების რეაბილიტაციის  საკვლევი-
საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება: ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის ბერების 
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სენაკების მოწყობის ესკიზური საპროექტო დოკუმენტაცია, სვანური კოშკებისა და 
ლანჩვალის უბანში რატიანების მაჩუბის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის 
მომზადება, სქურის რეაბილიტაციის პროექტის კორექტირება, სენაკის აკაკი ხორავას 
სახელობის დრამატული თეატრის შენობის რეაბილიტაციის პროექტი, ქ. მცხეთის 
კონოთეატრის არსებული შენობის არქიტექტურული ანაზომების შესრულება და 
ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება, უჯარმის ციხე-ქალაქის კვლევითი-საფიქსაციო 
სამუშაოები და რეაბილიტაცია-კონსერვაციის პროექტი,  მცხეთის კულტურული 
ლანდშაფტის კვლევა, მიმდინარე და დაგეგმილი ახალმშენებლობების ზეგავლენის 
შეფასების და ლანდშაფტის დაცვის, რეაბილიტაციისა და განვითარების სახელმძღვანელო 
პრინციპების შემუშავება; საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების 
რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მიმართულებით გაფორმდა 
ხელშეკრულებები შემდეგი ძეგლების რეაბილიტაციის/კონსერვაციის საპროექტო 
დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით: სოფ. გიორგიწმინდაში, მრგვალი კოშკის 
რეაბილიტაციისა და სოფ. პატარძეულში, საცხოვრებელ-საფორთიფიკაციო კოშკის 
რეაბილიტაციის პროექტები, მირზა გელოვანის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტი, 
ბეთანიის ღვთისმშობლის ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი, მაცხოვრის ფერისცვალების 
ეკლესიის სარეაბილიტაციო პროექტი აკვანებას წმინდა ბარბარეს ეკლესიის 
რეაბილიტაციის პროექტის კორექტირება, ბოლნისის სიონის ტაძრის მიმდებარე 
ტერიტორიის არქეოლოგიური კვლევა გეოფიზიკური მეთოდით, სოფ.დართლოს 
საცხოვრებელი სახლების დეტალური სარესტავრაციო პროექტი; გამოცხადდა 
ელექტრონული ტენდერი/კონკურსი შემდეგი ძეგლების საკონსერვაციო საპროექტო 
დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით: ქ. თელავი, ისტორიული დაზიანებული შენობების 
კვლევა-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ქ. ზუგდიდი, 
დადიანების სასახლის კვლევა-პროექტირება, გონიოს ციხის ტერიტორიაზე წმ. მატათას 
საფლავის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ქ. თბილისში, ი. მაჩაბლის ქ. 
N13-ში მდებარე შენობის (საქართველოს მწერალთა სახლი) რეაბილიტაციის პროექტი, 
სანაგირეს ღვთისმშობლის ეკლესიის რეაბილიტაციის პროექტი, ხვამლის მთის 
კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიეტების ინვენტარიზაცია. 

• საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის 
მიმართულებით განხორციელდა სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო/საკონსერვაციო 
სამუშაოები  შემდეგ ძეგლებზე: ქ. თბილისი, სურბნიშანის ტაძრის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები (III ეტაპი), მარიამწმინდის ფრესკების პირველადი გადაუდებელი 
საკონსერვაციო სამუშაოები, სამუშაოები მცხეთის ჯვრის განათების მოწესრიგების მიზნით; 
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების  რესტავრაცია-რეაბილიტაციის 
მიმართულებით გაფორმდა ხელშეკრულებები შემდეგი ძეგლების რესტავრაცია-
რეაბილიტაციის მიზნით: სოფ. ფუძნარის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (III ეტაპი), 
ანჩისხატის ტაძრის რეაბილიტაცია (I ეტაპი), თისელის  რეაბილიტაცია (I ეტაპი), ატენის 
სიონის ტაძრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბებრის-ციხის სუბსტრუქციის 
გადაუდებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი), საფარის მთავარი ტაძრისა და 
სამრეკლოს  რეაბილიტაცია (I ეტაპი), სოფ. ნაბახტევის ღვთისმშობლის ეკლესიის 
რეაბილიტაცია (II ეტაპი), დოლოჭოპის კონსერვაცია (I ეტაპი), გეგუთის სასახლის 
კონსერვაცია (I ეტაპი), სოფელ მუცოს I ეტაპის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ბაგინეთის 
არქეოლოგია, სოფ. ზიარი „ქოდალოს“ არქეოლოგი, უჯარმის ციხის ტერიტორიის 
არქეოლოგია; გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის შემდეგი ძეგლების  რესტავრაცია-რეაბილიტაციის მიმართულებით: 
სვანური კოშკების რეაბილიტაცია, მეტეხის ღვთისმშობლის ეკლესიის ფასადების 
რეაბილიტაცია (I ეტაპი),  არმაზის-ხევი, პიტიახშთა რეზიდენციის აბანოს კონსერვაცია, 
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უშგულის თემი, სოფ. ჩაჟაშის ნაგებობების რეაბილიტაცია  (I ეტაპი), ქ. თბილისი, ი. 
მაჩაბლის ქ. N13-ში მდებარე შენობის -მწერალთა სახლის რეაბილიტაცია,  ნოქალაქევის 
სამეფო აბანოს კონსერვაცია, ნ. ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმის II კორპუსის რეაბილიტაცია, 
საღამოს ეკლესიის რეაბილიტაცია, შემოქმედის სამონსატრო კომპლექსში მცირე 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

• მუზეუმებისა და მუზეუმ-ნაკრძალების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა: გაფორმდა 
ხელშეკრულებები ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენობის რეაბილიტაციის 
პროექტის მომზადების მიზნით, მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმის შენობის ადაპტაცია-
განვითარების პროექტის მომზადების მიზნით, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის 
მხარის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის კეთილმოწყობის სამუშაოების  
განხორციელების მიზნით, ქ. გორში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო ცენტრის კეთილმოწყობის მიზნით,ქუათაისის 
მუზეუმ-ნაკრძალის მუზეუმის შენობის რეაბილიტაციის მიზნით. მომზადდა საგაზაო 
მანიშნები და  საინფორმაციო ბანერები მუზეუმ-ნაკრძალები/ მუზეუმებისათვის. 

 
8.6 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული 

კოდი 39 04)  
 

პროგრამის განმახორციელებელი:  
 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდრობის საქმეთა სამინისტრო 
 სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი  
 სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი  
 სსიპ საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე 

 
• დაფინანსდა არასრულწლოვანი და ახალგაზრდა მსჯავრდებულების რესოციალიზაციის 

ხელშეწყობის ღონისძიებები;  
• პროგრამის „სტუდენტური დღეები 2014 ევროპული მომავლისათვის“ ფარგლებში 

განხორციელდა საკონკურსო და საჩვენებელი ღონისძიებები ხელოვნების, სპორტისა და 
ინტელექტუალური მიმართულებით;  

• მოეწყო „ინტელექტის დღე“ (საქართველოს ჩემპიონატი ზოგადსაგანმანათლებლო 
სკოლების ნაკრებებს შორის ინტელექტუალურ თამაშში „რა? სად? როდის?"); 

• გაიმართა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი „მზის ფესტივალი“, 
რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს შშმ ბავშვებმა; 

• ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 
განხორციელდა ექსკურსიები სხვადასხვა საერთაშორისო სპორტულ ტურნირებზე  
თბილისში (წყალბურთი, რაგბი, ძიუდო)  

• გაიმართა ,,სწრაფი ბეჭდვისა და ლოგიკური აზროვნების კონკურსის" ფარგლებში შექმნილი 
ვებ-გვერდის პრეზენტაცია, www.ka.msy.ge, რომლის საშუალებით 2014  წელს ჩატარდება  
,,საქართველოს მარათონი სწრაფ ბეჭდვაში სკოლის მოსწავლეებს შორის"; 

• „ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული ონლაინ კამპანიის  - „არა სიძულვილის“ ფარგლებში, 
თბილისში გაიმართა საერთაშორისო როკ-ფესტივალი და  კვირეული   რასიზმის 
წინააღმდეგ;  

• სსიპ საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ხელშეწყობით, 
საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, დაფინანსდა სხვადასხვა ბავშვთა და ახალგაზრდული 
კავშირების მიერ წარმოდგენილი და შესაბამისად გამარჯვებული  34 პროექტი, რომელთა 
მიზანია არაფორმალური განათლების წახალისება, რეგიონული განვითარების 
მხარდაჭერა, სამოქალაქო ღირებულებების დანერგვა, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 

141 
 

http://www.ka.msy.ge/


ჯგუფების (იძულებით გადაადგილებული პირები, ლტოლვილები, 
მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები) 
ხელშეწყობა, ახალგაზრდობაში გარემოს დაცვისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
პოპულარიზაცია, სამეცნიერო, გასართობ-სანახაობრივი და შემოქმედებითი 
ღონისძიებების ჩატარების უზრუნველყოფა; 

• გატარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და  
ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენისა და ამ მიზნების რეალიზაციისთვის  შესაბამისი 
პირობების შესაქმნელად საჭირო ღონისძიებები,  მუშაობა მიმდინარეობდა მოზარდთა 
ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების 
ფუნქციონირებისა და შექმნის ხელშეწყობის, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით-
შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განსახორციელებლად; 

• სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველ ბავშვებზე ზრუნვის ხელშეწყობის 
მიზნით განხორციელდა, როგორც  სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული, ასევე გასვლითი 
და ერთობლივი პროგრამები,  საერთაშორისო  პროექტები  და საქველმოქმედო 
ღონისძიებები; 

• დაფინანსდა ანაკლიის ბანაკის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი  მიმდინარე 
ადმინისტრაციული  ხარჯები.  

• კულტურულ შემეცნებითი პროგრამების ფარგლებში დაფინანსდა  სკოლის მოსწავლეთა 
თვითმმართველობების გაძლიერებისა და მხარდაჭერის პროექტი, ასევე განხორციელდა 
პროექტები: „იცხოვრე სპორტით“, „KING OF THE ROCK,“ ტურნირი „ქუჩის ფეხბურთი“, 
სქეითბორდის მასტერკლასი, ფესტივალი „ფანარტი," ლიტერატურული კონკურსი „ჩვენი 
თავგადასავალი", კონკურსი დამწყები მხატვრებისათვის „შექმენი შენი კალენდარი", 
მზრუნველობამოკლებული ბავშვებისათვის კონფერენცია „ბავშვთა უფლებები".   

 
8.8   სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის  
        ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 39 03)  

     
 პროგრამის განმახორციელებელი:  
  საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 

               
• ოლიმპიური ჩემპიონების  სტიპენდია ყოველთვიურად დანიშნული აქვს  31 სახელოვან 

სპორტსმენს  თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით;   
• მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 308 ვეტერანმა 

სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა  მიიღო დახმარება, როგორც ერთჯერადად, ასევე 
ყოველთვიურად; 

• საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, 
ადმინისტრაციული, საექიმო პერსონალის და  პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიას  
ღებულობს  430-მდე სპორტსმენი, მწვრთნელი და საექიმო პერსონალი. 

 
8.9 კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის  და ფინანსური ძლიერების 

პროგრამა  (პროგრამული კოდი 33 05) 
   

პროგრამის განმახორციელებელი:   
 საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 

 
8.9.1 კულტურის სფეროს ფინანსური გაძლიერების პროგრამა (პროგრამული კოდი 33 05 01) 
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• მიმდინარეობდა სამუშაოები პროექტებზე: „სინთეზური ხელოვნების გამოფენა“, „ჟესტური 
სამყარო“, „მომავლის გზა“; 

• ჩატარდა: ა(ა)იპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
კონსერვატორიის დიდ დარბაზში კონცერტი „მომავლის ვარსკვლავები“; საქართველოს 
რეგიონებში  „მოძრავი ფილარმონია moving Show“-ს 16 კონცერტი;   

• განხორციელდა:  თურქეთში, ქ. სტამბულში სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა 
და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის გამოფნა-კონცერტი „თურქეთი ქართულ 
ხელოვნებში“. 

 
8.10 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის 

შემუშავება და მართვა  (პროგრამული კოდი 39 01)     
 

 პროგრამის განმახორციელებელი: 
  საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 

 
 
• დაფინანსდა ადმინისტრაციული ხარჯები სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში 

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის  განხორციელების უზრუნველსაყოფად. 
 

9. საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაცია 
 
 

9.1 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება (პროგრამული კოდი 28 01) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 
 სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების თარგმნის ბიურო. 

 
• მიმდინარეობდა მუშაობა საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე, როგორც 

ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვისა და განმტკიცების კუთხით, ასევე ქვეყნის ევროპულ და 
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართულებით;  

• გაიმართა რიგი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, მათ შორის მაღალი დონის ვიზიტები და 
ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციები, გაფართოვდა საზღვარგარეთ საქართველოს 
დიპლომატიური წარმომადგენლობების  გადაფარვის ქვეყნების არეალი.  
 
9.1.1 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა (პროგრამული კოდი 28 01 01) 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 
 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

 
• გრძელდებოდა მუშაობა საქართველოს დეოკუპაციის, ტერიტორიული მთლიანობისა და 

სუვერენიტეტის პატივისცემის უზრუნველყოფის, საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიების  არაღიარების პოლიტიკის შესანარჩუნებლად. აღსანიშნავია, რომ არცერთ 
ქვეყანას არ უღიარებია საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ე.წ. „დამოუკიდებლობა“, 
ხოლო ტუვალუმ საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შემდეგ 
შეიცვალა პოზიცია ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების შესახებ;  

• ცხინვალის რეგიონში გამართული ე.წ. „საპარლამენტო არჩევნების“ დამგმობი განცხადება 
გააკეთეს ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, ნატო-ს გენერალურმა მდივანმა, 
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ევროპის საბჭოს ადგილობრივმა და რეგიონულმა ხელისუფლების კონგრესმა, სუამ-მა, 
ასევე რიგი ქვეყნების საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა, შედგა ჟენევის მოლაპარაკებების 
რიგით 28-ე რაუნდი; 

• გრძელდებოდა მუშაობა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის 
შესახებ რეზოლუციის საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით. რეზოლუციის 
მომხრეთა რიცხვი 69 სახელმწიფომდე გაიზარდა, ხოლო მოწინააღმდეგეთა რიცხვი სამით 
შემცირდა; 

• მიმდინარეობდა მუშაობა ევროკავშირთან ინტეგრაციის კუთხით, კერძოდ:  სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის პირველი (საკანონმდებლო) ფაზის დასრულების 
მიზნით  განხორციელდა ევროკავშირის ექსპერტთა მისიის ვიზიტი საქართველოს მიერ 
მიღწეული პროგრესის შეფასებისთვის; 

• ქ. ბრიუსელში ხელმოეწერა ასოცირების შეთანხმებას, რაც საქართველო-ევროკავშირის 
ურთიერთობების თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანეს მოვლენას წარმოადგენდა; 

• დასრულდა ინტენსიური მოლაპარაკებები „ასოცირების დღის წესრიგზე“, რომლის მიზანია 
ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებისა და მისი სრულად ძალაში 
შესვლისთვის მომზადება, რომელიც ჩაანაცვლებს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის 
სამოქმედო გეგმას; 

• მუშაობა მიმდინარეობდა ნატოში ინტეგრაციის კუთხით, საქართველოს სამუშაო ვიზიტით 
ეწვია ნატო-ს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და 
ცენტრალურ აზიაში, გაიმართა ნატო-საქართველოს კომისიის 3 სხდომა; 

•  საქართველომ მონაწილეობა მიიღო ნატო-ს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის ფარგლებში 
გამართულ ISAF-ის ოპერაციაში მონაწილე სახელმწიფოებთან შეხვედრაში. ასევე, 
სამინისტრო მონაწილეობდა სხვადასხვა კონფერენციებში,  ფორუმებსა და ვიზიტების 
ორგანიზებაში,  რომელიც ეხებოდა გლობალური უსაფრთხოების სისტემის სხვადასხვა  
საკითხებს. მიმდინარეობდა შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურები ქიმიური იარაღის 
აკრძალვის ორგანიზაციასთან (ქიაო) იმუნიტეტებისა და პრივილეგიების შესახებ 
ხელშეკრულების ხელმოწერასთან დაკავშირებით;  

• ქ. ვენაში გაიმართულ უსაფრთხოების საკითხების გადახედვის ეუთო-ს ყოველწლიურ 
კონფერენციაზე ქართულმა მხარემ უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული 
მთლიანობის მიმართ გამოხატა მხარდაჭერა და მთავარი აქცენტი ქვეყნის ტერიტორიის 
ნაწილის ოკუპაციიდან გამომდინარე საფრთხეებზე გააკეთა; 

• გრძელდებოდა მუშაობდა  აშშ-თან ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავებისა და 
სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიით გათვალისწინებული თანამშრომლობის 
ფარგლებში: გაიმართა აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის 
პლენალური სხდომა, სადაც მხარეებმა განიხილეს ქარტიის ოთხივე სამუშაო ჯგუფის 
მიმართულებით ორმხრივი თანამშრომლობის განმტკიცების საკითხები, გსნხორციელდა 
აშშ-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის კომისიის დემოკრატიისა და 
მმართველობის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა;  

• გრძელდებოდა მუშაობა ლათინური ამერიკის სახელმწიფოებთან  ორმხრივი 
ურთიერთობების განვითარების მიზნით; 

• გაიმართა საქართველო-ევროკავშირის საერთაშორისო საინვესტიციო კონფერენცია, 
რომელშიც მონაწილეობდა 400-მდე სხვადასხვა პირი; 

• სამინისტრო მუშაობდა სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობების 
გაღრმავებაზე და   სხვადასხვა ეკონომიკური სფეროების განვითარებაზე; 

• მონაწილეობა იქნა მიღებული გლობალურ ეკონომიკურ ფორუმის, გაეროს ეკონომიკური 
და სოციალური საბჭოს, ღვინის ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის, დუნაის კომისიის, 
თბილისში გამართულ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის სემინარის მუშაობაში, აგერთვე 
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სხვადახვა ბიზნესფორუმებსა და კონფერენციებში, განხორციელდა საზღვარგარეთის 
ქვეყნების ოფიციალურ პირთა და ბიზნესმენთა ვიზიტები საქართველოში, რომელთა 
მიზანი იყო საქართველოში ინვესტორთა მოზიდვა, სხვადასხვა ქვეყნებთან ორმხირივი 
ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება; 

• გრძელდებოდა მუშაობა შავი ზღვის თანამშრომლობის ორგანიზაციის (BSEC) ფარგლებში; 
• დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა ტუვალუსთან, ტოგოსა და ჩადის 

რესპუბლიკასთან, რის შედეგადაც საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების 
მქონე ქვეყნების რიცხვი 182-მდე გაიზარდა. ასევე გაიზარდა საქართველოს საელჩოების 
მიერ საზღვარგარეთის ქვეყნების გადაფარვის ზონა და განხორციელდა სეიშელის, 
მავრიკის, ვანუატუს, ბოცვანას, დომინიკის რესპუბლიკებისა და სოლომონის კუნძულების 
გადაფარვა, ფუნქციონირება დაიწყო საქართველოს დიპლომატიურმა წარმომადგენლობამ 
საუდის არაბეთის სამეფოში; 

• ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში ხელი მოეწერა 28 ხელშეკრულებასა და ოქმს, ძალაში 
შევიდა 23 ხელშეკრულება; 

• ორმხრივი და მრავალმხრივი ურთიერთობების განვითარების, ევროკავშირსა და ნატოში 
ინტეგრაციის გაღრმავებისა და მხარდაჭერის გასაძლიერებლად   საქართველოში 
განხორციელდა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და სხვადასხვა 
ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირების მრავალი მაღალი და უმაღლესი დონის ვიზიტები;  

• გაიმართა ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციები თურქმენეთის რესპუბლიკასთან, 
კანადასთან, ესტონეთთან, ჩეხეთთან, ლატვიასთან, სლოვენიასთან, კვიპროსთან და 
სომხეთთან. ასევე, გაიმართა საქართველო-ინდოეთის სავაჭრო, ეკონომიკური, სამეცნიერო 
და ტექნოლოგიური, კულტურული და საგანმანათლებლო თანამშრომლობის 
სამთავრობათაშორისო კომისიის სხდომა; 

• ქართული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით საზღვარგარეთ საქართველოს 
დიპლომატიური წარმომადგენლობების ორგანიზებით გაიმართა მრავალი ღონისძიება, 
მიმდინარეობდა თანამშრომლობა სხვადასხვა ქვეყნებთან ქართული კულტურის ძეგლების 
დაცვისა და რესტავრაციის მიზნით; 

• ბავშვთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ჩატარდა ღონისძიება „ღია კარის დღე - 
ვეცნობით მსოფლიოს, რომელიც მიზნად ისახავდა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის 
გასწვრივ მდებარე სოფლების საჯარო სკოლების 60-მდე მოსწავლეთათვის ქ. თბილისში 
აკრედიტებულ 20-მდე საელჩოს ვიზიტს და მათი საქმიანობის გაცნობას;  

• მიმდინარეობდა მუშაობა საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეების უფლებების და 
ინტერესების დაცვის კუთხით, ასევე საქართველოს საკონსულო თანამდებობის პირებმა 
დაიწყეს დასაბრუნებელი მოწმობის გაცემა ელექტორნული პროგრამის საშუალებით; 

• დახმარება გაეწია ქართველ მეზღვაურებს ვენესუელასა და თურქეთში, ასევე ერაყში, ქ 
მოსულში მომუშავე საქართველოს 25 მოქალაქეს;  

• განხოციელდა საქართველოს საპატიო კონსულების დანიშვნა დანიის სამეფოსა და 
ირლანდიის რესპუბლიკაში, ამასთან, საქართველოში დაინიშნა შრი-ლანკის 
დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკის საპატიო კონსული.  
 
9.1.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების 

უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 28 01 02) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 
 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
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• საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა 25-მდე ყოველწლიური საწევრო შენატანი 
სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში 
არსებულ ფონდებში და გაეროს 6 სამშვიდობო მისიაში. 
 
9.1.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება 

(პროგრამული კოდი 28 01 03) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
  სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების თარგმნის ბიურო 

 
• საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების დაკვეთით შესრულდა 

საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმა-დამოწმება, სულ 3 175 
გვერდი. 

 
9.2  ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული კოდი 20 00) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი   
 

• სახელმწიფო მინისტრის აპარატი კოორდინაციას უწევდა NATO-საქართველოს კომისიის 
სხდომების მუშაობას, რომლებიც იმართებოდა დემოკრატიის, კონფლიქტების, თავდაცვის, 
უსაფრთხოებისა და სხვა საკითხებზე; 

• შემუშავდა 2014 წლის წლიური ეროვნული პროგრამა (ANP) , რომელიც პოლიტიკურ, 
ეკონომიკურ, თავდაცვისა და უსაფრთხოების, სამართლებრივ,  განათლებისა და სხვა 
სფეროებში რეფორმების გეგმებს მოიცავს;  

• საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა NATO-ს დღისადმი 
მიძღვნილი დებატები; 

• ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატისა და ევროკავშირისა და ნატო-ს შესახებ საინფომაციო ცენტრის 
ორგანიზებით NATO-ს კვირეული გაიმართა, რომლის ფარგლებში ჩატარდა საერთაშორისო 
კონფერენცია "გზა ნატოსკენ: ინტეგრაციის და გაწევრიანების გამოცდილების გაზიარება". 
კონფერენციაში მონაწილეობდნენ მაღალი რანგის სტუმრები ნატოს წევრი ქვეყნებიდან, 
ასევე საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, საქართველოში 
აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის 
წარმომადგენლები; 

• ხელი მოეწერა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, 
რომელიც მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტს; 

• დასრულდა საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროგრამის Twinning-ის ოთხი პროექტი 
და დაიწყო ერთი პროექტის განხორციელება; 

• მიმდინარეობდა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით 
გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება; 

• სახელმწიფო მინისტრის ვიზიტების (ხორვატიაში, ბელგიაში, გერმანიაში, სლოვაკეთსა და 
უკრაინაში) ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სახელმწიფო 
უწყებების მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან, სახელმწიფო მოხელეებთან, 
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პარლამენტარებთან, ასევე სამეცნიერო წრეების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და 
მედიის წარმომადგენლებთან; 

• სახელმწიფო მინისტრის აპარატი კოორდინაციას უწევდა ევროკავშირის ინიციატივა 
„პარტნიორობა მობილურობისათვის" ფარგლებში ევროკავშირთან თანამშრომლობის 
საკითხებს. 

 
9.3 . დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი (პროგრამული 

კოდი 21 00) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
  დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

 
• დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა გამართა სამუშაო ვიზიტები 

(კანადაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში, დიდ ბრიტანეთსა და ბელგიის სამეფოში), რომელთა 
მიზანი იყო საზღვარგარეთ არსებულ ქართულ დიასპორასთან კავშირების გაღმავება; 

• დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის, „ქართველ სტუდენტთა 
მსოფლიო გაერთიანების“ და ფონდ „ზურაბ აზმაიფარაშვილის ევროპის საჭადრაკო 
კავშირის საპრეზიდენტო კამპანიის“ ორგანიზებითა და მხარდაჭერით, ქ.ბრიუსელში 
ჩატარდა ევროპაში მცხოვრები ქართველი ახალგაზრდებისათვის ჭადრაკის ჩემპიონატის 
ფინალური ტური. პროექტი მიზნად ისახავდა ქართველ ახალგაზრდებში ჭადრაკის 
პოპულარიზაციას და ევროპაში მცხოვრებ ქართველ სტუდენტთა შორის კონტაქტების 
დამყარებას; 

• 27-28 მაისს დიასპორის დღესთან  დაკავშირებით, ქ.თბილისში ჩატარდა კონფერენცია, 
საზღვარგარეთ მცხოვრებ მხატვრთა ნამუშევრების გამოფენა, გალა-კონცერტი 
საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ ხელოვანთა მონაწილეობით,  პოეზიის საღამო და სხვა 
ღონისძიებები; 

• აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კახის, ზაქათალისა და ბელაქანის რაიონების ქართულენოვან 
სკოლებში ჩატარდა ლიტერატურული კონკურსი და გამარჯვებული 10 მოსწავლე 27 მაისს, 
ქართული დიასპორის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში დაჯილდოვდა; 

• მიმდინარეობდა პროექტი სახელწოდებით ,,დიასპორული სტაჟირება“, რომელშიც 
მონაწილეობას იღებს საზღვარგარეთ მცხოვრები 33 სტუდენტი. 

 
10. სოფლის მეურნეობა 
 
 
10.1 სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 37 01) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი 

 
10.1.3 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 03) 
 

• სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაციის და წყალსაცავების მშენებლობის, 
საწარმოო ტექნიკური ბაზების მოწყობის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, 
მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობების, დანადგარებისა და სატრანსპორტო საშუალებების 
შეძენის, წვეთოვანი, დაწვიმებითი და მორწყვის სხვა თანამედროვე სისტემების 
გამოყენებით სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობის მიზნით შპს „საქართველოს 
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გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის“ კაპიტალის გასაზრდელად 
მიმართული თანხებიდან სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებებზე 2013-2014 წლებში გაფორმებული 14 ხელშეკრულების ფარგლებში 
დასრულებულია სარეაბილიტაციო სამუშაოები 7 ობიექტზე, ხოლო დანარჩენ ობიექტებზე 
გრძელდება სამუშაოები; 

• გამოცხადებულია ტენდერები 10 ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე; 
• შეძენილ იქნა 30 ერთეული სამელიორაციო დანიშნულების მაღალი გამავლობის 

ავტოტექნიკა, 6 ერთეული ავტოთვითმცლელი და სხვა სატრანსპორტო საშუალებები. 
 
10.1.4 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს 

პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 37 01 04) 
 

• გერმანიის ქალაქ ბერლინში ჩატარდა  საერთაშორისო გამოფენა „მწვანე კვირეული“ – 
International Green Week, სადაც მონაწილეობა მიიღო 9 ქართულმა კომპანიამ. აღნიშნული 
გამოფენის ფარგლებში ასევე ჩატარდა მინისტერიალი, რომელსაც ესწრებოდა 76 ქვეყნის 
სოფლის მეურნეობის მინისტრი. შემუშავებული იქნა კომუნიკე, რომელიც ეხება კლიმატის 
ცვლილებებით განპირობებული ახალი გამოწვევების დაძლევას, სიღარიბის დაძლევას და 
სოფლის განვითარების ხელშეწყობას მსოფლიოში. 

• უნგრეთში, ქ. ბუდაპეშტში და ისრაელში, ქ. თელავივიში საქართველოს საელჩომ გამართა 
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის გამოფენა/დეგუსტაცია. სადაც წარმოდგენილ იქნა 
ქართული ღვინო, წვენი, ჩურჩხელა, ქართული ხილი, ნიგოზი, ყველი და სუნელები. 
 
10.1.5 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული 

კოდი 37 01 05) 
 

• დაიწყო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მინიჭებისათვის განცხადებების 
მიღება. სტატუსის მინიჭების თაობაზე შემოსული 87 განაცხადიდან 71-ს მიენიჭა სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი. 
 
10.1.7 შეღავათიანი აგროკრედიტი  (პროგრამული კოდი 37 01 07) 
 

• შეღავათიანი აგროკრედიტი საშუალო და მსხვილი ფერმერებისთვის -  12 328 სესხი  221,7 
მლნ  ლარის ოდენობით; 

• შეღავათიანი აგროკრედიტი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებისთვის - 579 სესხი - 67,9 მლნ  
ლარის ოდენობით; 
 
10.1.8 მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები 

(პროგრამული კოდი 37 01 08) 
 

• საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 613,9 ათასი აგრო-ბარათი, რომელზეც სახნავი მიწის 
მფლობელ ბენეფიციარებს ერიცხებათ 50 ლარის ექვივალენტური ქულები, რომელიც 
გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო საქონლის (სასუქი ან/და მცენარეთა დაცვის 
საშუალებები ან/და სათესლე მასალა) შესაძენად. დღეისთვის განაღდებულია 41,2 მლნ 
ლარის ექვივალენტური ქულები.  

• 1,25 ჰა-ის ფართობის ჩათვლით მიწის ნაკვეთის მფლობელმა ფიზიკურმა პირებმა 
ისარგებლეს საკუთრებაში ან ფაქტიურ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის ხვნის 
სერვისით. მათ გადაეცათ 1-ჰა ზე 140 ლარიანი ხვნის ბარათები. მოიხნა 110,2 ათასი ჰექტარი 
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მიწის ნაკვეთი, რომლის ფარგლებში მექანიზატორებზე განაღდებულია 15,2 მლნ ლარის 
ხვნის ბარათები. 

 

10.1.9 აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 37 01 09) 
 

• გაფორმებულია 7,3 მლნ. ლარის ღირებულების 3 ხელშეკრულება  საირიგაციო სისტემის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 2,1 
მლნ.  ლარი.   

• გაფორმებულია ხელშეკრულებები საირიგაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 
ტექნიკური ზედამხედველობისა და ხარისხის კონტროლის უზრუნველსაყოფად.  

• სოფლად ლიზინგის ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა 182,7 ათასი ლარის 
ღირებულების ორი ქვეპროექტი. 
 
10.2 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 

(პროგრამული კოდი 37 02) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“; 
 სსიპ „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“. 

 
• გამოკვლეული იქნა სხვადასხვა დასახელების სურსათის 697 ნიმუში, დარღვევა 

გამოვლინდა 176 ნიმუშში;  
• განხორციელდა გეგმიური (839) და არაგეგმიური (87) ინსპექტირება ბიზნეს-

ოპერატორებთან. მათ შორის 20-ზე მეტ ბიზნეს-ოპერატორთან აღმოჩენილი იქნა 
კრიტიკული შეუსაბამობები. აღნიშნულ ბიზნეს-ოპერატორებს საწარმოო პროცესი 
შეუჩერდათ არსებული კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე, გაცემულ იქნა 
შესაბამისი რეკომენდაციები; 

• ადრე მიცემული რეკომენდაციების შესრულების შემოწმების მიზნით, გადამოწმდა 426  
ბიზნეს-ოპერატორი. გადამოწმებული ბიზნეს-ოპერატორებიდან შეუსაბამობების 
გამოვლენის შედეგად მიცემული რეკომენდაციების სრულად ან ნაწილობრივ 
შეუსრულებლობის გამო დაჯარიმდა 73 ბიზნეს-ოპერატორი, 12 ბიზნეს-ოპერატორი 
დაჯარიმდა განმეორებით, ხოლო კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოჩენის გამო 
დაჯარიმდა 25 ბიზნეს-ოპერატორი. 

• ცოფის დაავადების კერებში იძულებით ვაქცინირებული იქნა 70,1 ათასი სული დაავადების 
ამთვისებელი ცხოველი, ჯილეხის დაავადების კერებში - 523,4 ათასი სული, ხოლო 
თურქულის საწინააღმდეგოდ პროფილაქტიკური მიზნით ვაქცინირებულია 1,4 მლნ სული 
ცხოველი. 

• იდენტიფიცირებულია 77,8 ათასი სული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი. 
• საანგარიშო პერიოდში ქვეყნიდან ექსპორტირებულია: 44,5 ათასი სული მსხვილფეხა 

პირუტყვი, 10,7 ათასი  სული წვრილფეხა პირუტყვი,  30,0 ათასი ფრთა ფრინველი და 33,8 
ათსი ცალი საინკუბაციო კვერცხი.  

• კახეთის რეგიონში ავიაციის გამოყენებით დამუშავდა 10 000 ჰა სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგული. სარეალიზაციო ქსელში არსებული პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების 
ხარისხის მონიტორინგის მიზნით განმეორებით ჩატარდა ტენდერი აკრედიტებული 
ლაბორატორიის გამოსავლენად. გამოვლენილია გამარჯვებული ლაბორატორია და 
მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმება. 

149 
 



• ვეტერინარული პრეპარატების უსაფრთხოების გეგმიური კონტროლის  
(ფალსიფიცირებული, არარეგისტრირებული, ვადაგასული ან/და უვარგისად მიჩნეული 
ვეტერინარული  პრეპარატების გამოვლენა) მიზნით განხორციელდა შიდა ქართლში, 
სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთში 69 ობიექტის შემოწმება.  

• შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე  განხორციელდა არაგეგმიური კონტროლი 
თბილისის, საგარეჯოსა და ზესტაფონის კონკრეტულ  ვეტერინარულ აფთიაქებში  
ფალსიფიცირებული პრეპარატის „ვაროკომი“-ს გამოვლენის მიზნით.  შემოწმებული იქნა 
სულ 7 ობიექტი, რომლებშიც არ აღმოჩნდა აღნიშნული ფალსიფიცირებული პრეპარატი. 

• ვეტერინარული პრეპარატების ხარისხის კონტროლის მიზნით აღებულია 56 ნიმუში. 
აქედან, გამოკვლეულია 45 ნიმუში, გამოკვლევის პროცესშია 11 ნიმუში. ლაბორატორიული 
კვლევის შედეგად უვარგისად მიჩნეულია 1 ნიმუში. უვარგისად მიჩნეული (საქართველოში 
წარმოებული) ვეტერინარული  პრეპარატის გამოვლენის შედეგად მწარმოებელი 
დაჯარიმდა 1000 ლარით. 

• ლაბორატორიული კვლევისათვის შემოსულია დაახლოებით 46 117 ნიმუში, მათ შორის 
ინფექციურ დაავადებებზე და პარაზიტულ დაავადებებზე.  ჩატარებულია მრპ ტან-ხორცის, 
ქათმის, გოჭის და ღორის ტან-ხორცის, თევზის გამოკვლევა საკვებად ვარგისიანობაზე,  
რძის - მასტიტზე,  რძე და რძის პროდუქტების - ბაქტერიოლოგიურ დაბინძურებაზე, 
ცხოველთა საკვების - ტოქსიურობაზე და პროტეინის შემცველობაზე. შემოწმებულია წყლის 
ნიმუშები სასმელად ვარგისიანობაზე, თაფლი – ნატურალობაზე.  გამოკვლეულ ნიმუშებში 
გამოვლინდა: სულ 1 305 დადებითი შემთხვევა. აქედან: ბრუცელოზი - 786, ჯილეხი - 12, 
ცოფი - 57, პასტერელოზი - 21 და სხვა ინფექციური და ინვაზიური დაავადებები - 429. 
პათანატომიური დიაგნოზით გაცემულია პასუხი 35 შემთხვევაში.  

•  ფიტოსანიტარული ექსპერტიზით გამოვლინდა მცენარეთა ენტომოლოგიური და 
მიკოლოგიური დაავადების 20 შემთხვევა.  

 

10.3 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 37 03) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ „ღვინის ეროვნული სააგენტო“ 

 
• ქართული ღვინის ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესების მიზნით ღვინისა და სხვა 

ალკოჰოლიანი სასმელების ლაბორატორიული კვლევის ჩასატარებლად პროგრამის 
ფარგლებში შეძენილი იქნა ლაბორატორიული მოწყობილობა, რაც სააგენტოს საშუალებას 
მისცემს ზუსტად განსაზღვროს აკრედიტებული ლაბორატორიების მიერ უკვე 
შემოწმებული და სარეალიზაციოდ გამზადებული ნიმუშების იდენტურობა, შეინარჩუნოს 
ინფორმაციის კონფიდენციალურობა და თავიდან აიცილოს ბაზარზე შეუმოწმებელი, 
დაბალხარისხიანი ალკოჰოლიანი სასმელების რეალიზაცია.         

• გაფორმდა ხელშეკრულებები ოთხ ლაბორატორიასთან ღვინისა და სპირტიანი სასმელების 
ლაბორატორიული კვლევის ჩასატარებლად.   

• სსიპ „ღვინის ეროვნული სააგენტოს“ ხელშეწყობითა და თანამონაწილეობით მსოფლიოს 
სხვადასხვა ქვეყანაში და ასევე საქართველოში გაიმართა  ქართული ღვინოპროდუქციის 
საერთაშორისო და ადგილობრივი დეგუსტაციები, კონკურსები, გამოფენები და პრეს 
ტურები, მედია-კამპანიები, სხვადასხვა წარმომადგენლობითი და კულტურული 
ღონისძიებები, მათ შორის: 

 გერმანიის დედაქალაქ ბერლინში ჩატარდა ყოველწლიური საერთაშორისო 
გამოფენა „Grüne Woche“, სადაც წარმოდგენილი იყო ქართული ღვინის 

150 
 



მწარმოებელი სხვადასხვა  კომპანიების პროდუქცია. შედგა მოლაპარაკებები 
ქართული ღვინის კომპანიების წარმომადგენლებსა და უცხოელ 
იმპორტიორებს შორის.  

 საფრანგეთის ქალაქებში - ანჟესა (გამოფენა „Les Penitentes“) და საუმურში 
(გამოფენა „La Divre Boutteile“) ნატურალური და ქვევრის ღვინოების 
გამოფენები გაიმართა. აღნიშნულ ღონისძიებებში წარმოდგენილი იყო 
ნატურალური ღვინის მწარმოებელი სხვადასხვა  მარნები. დეგუსტაციები 
ჩატარდა პარიზსა და ორლეანში, სადაც მოწვეულნი იყვნენ ღვინის 
იმპორტიორი კომპანიების, სასტუმროებისა და რესტორნების ქსელის 
წარმომადგენლები. ქართულმა ღვინომ გამოფენებზე დიდი მოწონება 
დაიმსახურა. კომპანიებს ჰქონდათ საშუალება უშუალოდ ეწარმოებინათ 
მოლაპარაკებები ღვინის იმპორტიორებთან, იყო კონკრეტული წინადადებები 
ქართული ღვინის ექსპორტთან დაკავშირებით იაპონიიდან, აშშ-დან და დიდი 
ბრიტანეთიდან, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს ნატურალური ღვინის 
წარმოების ზრდას საქართველოში. 

 ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს 
ორგანიზებით, პარიზში, ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
(OIV) ოფისში, ქართული ღვინის გამოფენა-დეგუსტაცია გაიმართა. 
გამოფენაზე ქართული ღვინის მწარმოებელი 7 კომპანიის პროდუქცია იყო 
წარმოდგენილი. ღონისძიებას 300-მდე სტუმარი ეწვია, რომლებმაც ქართული 
ღვინის, კულტურისა და ისტორიისადმი დიდი ინტერესი გამოხატეს.  

 გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში, ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 
ყოველწლიური საერთაშორისო გამოფენა „PROWEIN 2014“ გაიმართა, სადაც 16 
ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანია 
მონაწილეობდა. ქართული დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს 
ღვინის ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობ საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან და PR კომპანიებთან, ბაზრების კვლევის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, აგრეთვე იმ კომპანიების 
ხელმძღვანელობასთან, რომლებიც დიდ ბრიტანეთში, ჩინეთში, პოლონეთსა 
და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ქართული ღვინის პოპულარიზაციას ეწევიან.  
ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებმა 
მოლაპარაკებები გამართეს იმპორტიორებთან და დისტრიბუტორებთან 
ევროპიდან, კანადიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და სხვა 
ქვეყნებიდან.  

 საქართველოდან ღვინის მწარმოებელმა 11 კომპანიამ იტალიის ქალაქ 
ვერონაში  გამართულ ღვინისა და სპირტიანი სასმელების 48-ე საერთაშორისო 
გამოფენაში - „VINITALY“ მიიღო მონაწილეობა. მსოფლიოს 100-ზე მეტი 
ქვეყნის 4 ათასამდე ღვინის მწარმოებელმა კომპანიამ გამოფენაზე ღვინისა და 
სპირტიანი სასმელების ფართო ასორტიმენტი წარმოადგინა. ქართული 
პროდუქცია ბუნებრივი ღვინოების გამოფენის (VIVIT) პავილიონში იყო 
წარმოდგენილი.  

 საქართველოდან ქვევრის ღვინის მწარმოებელმა 9 კომპანიამ  ლონდონში 
გამართულ ბუნებრივი ღვინის საერთაშორისო გამოფენა Real Wine Fair-ში 
მიიღო მონაწილეობა. მასში ქართული ღვინის კომპანიები უკვე მესამედ 
მონაწილეობდნენ. ასევე ქალაქ ლონდონში გამართულ საერთაშორისო 
გამოფენა ,,Raw Fair“-ზე, საქართველოდან ქვევრის ღვინის მწარმოებელი 12 
კომპანიის პროდუქცია იყო წარმოდგენილი. ორდღიანმა გამოფენამ 
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მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 150-მდე ბუნებრივი და ბიოდინამიური 
ღვინოების მწარმოებელ კომპანიას უმასპინძლა. ქართულმა ღვინოებმა 
გამოფენის მონაწილეების დიდი ინტერესი და მოწონება დაიმსახურა. 
ქართულ-ბრიტანული სავაჭრო პალატის ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარდა 
ქართული ღვინის მასტერ-კლასი, რომელსაც ღვინის ექსპერტი ტომ ფორესტი 
გაუძღვა. 

 ინდონეზიის დედაქალაქ ჯაკარტაში ქართული კულინარიის ფესტივალი 
გაიმართა, სადაც ქართულ კერძებთან ერთად, ქართული ღვინოებიც იყო 
წარმოდგენილი. ქართული ღვინის გამოფენა-დეგუსტაციას ესწრებოდნენ 
ჯაკარტაში აკრედიტებული დიპლომატები, ადგილობრივი ღვინის 
ექსპერტები, სამთავრობო უწყებებისა და მედიის წარმომადგენლები. 
საფესტივალო კვირეულის განმავლობაში ქართული კერძები შეტანილი იყო 
რესტორნის მენიუში და სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ 
ქართულ სამზარეულოს. ფესტივალის ფარგლებში წარმოდგენილმა ღვინოებმა 
სტუმრების მაღალი შეფასება დაიმსახურა;  

 პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავში, ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკის (EBRD) ყოველწლიური შეხვედრა გაიმართა, სადაც სსიპ 
„ღვინის ეროვნული სააგენტოს“ ხელშეწყობით  ქართული ღვინოების 
დეგუსტაცია მოეწყო;  

 საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, ქართული 
ღვინის წარდგენა-დეგუსტაციები გაიმართა ჩინეთში, ესპანეთში, უნგრეთში, 
ავსტრალიაში, ასევე, ქართული ღვინის კვირეულის ფარგლებში - ესტონეთში, 
ლიტვასა და ყაზახეთში. 

 ესპანეთში ჩატარდა ქართული კულტურის კვირეული, რომლის ფარგლებშიც 
მოეწყო ქართული კულინარიის კვირეული. იქ მისულ სტუმრებს ქართულ 
ტრადიციულ კერძებთან ერთად, შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეგემოვნებინათ 
ქართული ღვინოები.  

 ქართული ღვინოები წარდგენილი იყო გემების ფესტივალზე („რივერფესტი“), 
რომელიც  ირლანდიაში,  ქალაქ დუბლინის ცენტრში, ღია ცის ქვეშ 
სპეციალურად მოწყობილ პავილიონებში ჩატარდა. ღონისძიებას  100 
ათასამდე ვიზიტორი დაესწრო.  კულტურული ღონისძიებები მოიცავდა 
ქართული ტრადიციული კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშების 
ექსპოზიციებს, ქართული ფილმების ჩვენებას, ღია რესტორნების მოწყობას 
ქართული სამზარეულოთი და ღვინით, სადაც წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა 
პროდუქცია.  

 ყვარელში გაიმართა ღონისძიება UNESCO-ს მიერ ქვევრის ღვინის დაყენების 
ქართული მეთოდის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის 
ნუსხაში შეტანასთან დაკავშირებით.              

 თბილისში გაიმართა ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მე-7 
საერთაშორისო გამოფენა ,,WinExpo Georgia 2014“. გამოფენაზე საკუთარი 
პროდუქცია და მომსახურება საქართველოდან, უკრაინიდან, გერმანიიდან, 
საფრანგეთიდან, იტალიიდან, ბულგარეთიდან და ჩინეთიდან 70-მდე 
კომპანიამ წარმოადგინა. წარმოდგენილი იყო  როგორც საუკეთესო ქართული 
ღვინო, ასევე ქართული ტრადიციებით დამზადებული ყველი საქართველოს 
სხვადასხვა რეგიონიდან.  

 ასევე თბილისში  ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და საქართველოს ტურიზმის 
ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით, ღვინის ტურიზმის მე-6 
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საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა, სადაც  მსოფლიოს სხვადსხვა ქვეყნის 
150-ზე მეტი წარმომადგენელი  მონაწილეობდა.  კონფერენციაზე ღვინის 
ტურიზმის ინდუსტრიაში არსებული ძირითადი საკითხები, სიახლეები და 
ტენდენციები განიხილეს.  კონფერენციის დელეგატებმა მონაწილეობა მიიღეს 
კახეთში გამართულ ღვინის ტურში. მათ საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ 
ქართული ღვინის წარმოებას, დაათვალიერეს ღვინის საწარმოები და 
მონაწილეობა მიიღეს ღვინის დეგუსტაციებში. მათვე გადაეცათ სახელობითი 
ღვინოები.  

 ღვინის ტური მოეწყო კახეთში კომპანია „Blue Danube Wine Company“-ის 
წარმომადგენლებისთვის. მათ მოინახულეს ღვინის მწარმოებელი 14 
ქართული კომპანია. კომპანიის წარმომადგენელებს საშუალება ჰქონდათ 
გაცნობოდნენ ქართული ღვინის ისტორიას, დააგემოვნეს ქართული 
ტრადიციული და ასევე ევროპული წესით დამზადებული ღვინოები. 
მათ ადგილზე აწარმოეს მოლაპარაკებები და საექსპორტოდ დაუკვეთეს 
რამდენიმე ქართული კომპანიის ღვინოები.  

 მომზადდა ქართული ღვინის ლოგო და ბრენდბუქი (კორპორატიული 
დიზაინი), რომელიც უზრუნველყოფს ქართული ღვინის საპრომოციო 
მასალის საერთო სტილისა და დიზაინის განსაზღვრას, ყველა სახის 
ვიზუალური, საბეჭდი და სარეკლამო მასალის ერთ სტილში მოქცევას;  

 მომზადდა და სათარგმნად გადაეცა წიგნი - „ვაზისა და ღვინის კულტურა 
საქართველოში“,  ასევე მომზადდა მასალა ქართული ვაზის ჯიშების 
კატალოგისთვის, დაიბეჭდა საპრომოციო ბროშურა ქართულ და ინგლისურ 
ენებზე, სადაც მოთხრობილია ქართული ღვინის 80-საუკუნოვანი ისტორია, 
აღწერილია ქართული ვაზის ჯიშები რეგიონების მიხედვით, ასევე 
საქართველოში მეღვინეობის განვითარების საკითხები.  დაიბეჭდა 
მინიატურული საპრომოციო ბროშურა ქართული ვაზის ჯიშების 
აღწერილობით. პოპულარული გერმანულენოვანი გამოცემისთვის მომზადდა 
სტატია ქართული ღვინის ისტორიაზე და ქვევრის ღვინის დაყენების შესახებ;  

• ვენახების ფართობების აღრიცხვის, რეგისტრაციის, პასპორტიზაციის და სპეციფიკური 
ზონების საზღვრების დაზუსტების მიზნით დაიწყო კადასტრის პროგრამის 
განხორციელება რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონიდან, ტენდერში გამარჯვებული კომპანია 
აზომვით სამუშაოებს ამბროლაურის რაიონის სოფლებში უკვე შეუდგა. პროგრამა 
ეტაპობრივად განხორციელდება რაჭა-ლეჩხუმისა და კახეთის რეგიონებში. 

• საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი წიპწების და მერქნის შესწავლის ხელშეწყობის 
მიზნით, არქეოლოგიურ გათხრების ჩასატარებლად გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება 
202.6 ათას ლარზე. 

 
11. სასამართლო სისტემის განვითარება 
 
 
11.1  საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 

09 01) 
 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო 

სასამართლოების დეპარტამენტი. 
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• დასრულდა მართლმსაჯულების სახლის სამშენებლო სამუშაოები; 
• განხორციელდა 13 სასამართლოს შენობის სარემონტო სამუშაოები, კერძოდ: თბილისის 

სააპელაციო, თბილისის, ქუთაისისა და რუსთავის საქალაქო, გორის, ბოლნისისა და 
ზუგდიდის  რაიონულ, წყალტუბოს, ტყიბულის, ხულოს, კასპის, ხობისა და საგარეჯოს 
მაგისტრატ სასამართლოებში; 

• საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა და აპარატის თანამშრომლებისათვის შეძენილ 
იქნა 100 ცალი პერსონალური და 80 ცალი პორტაბელური კომპიუტერი; 

• 31 ნაფიცი მსაჯული უზრუნველყოფილ იქნა კანონმდებლობით დადგენილი ყველა იმ 
ხარჯის ანაზღაურებით, რომელიც პირდაპირაა დაკავშირებული მათ მიერ საკუთარი 
მოვალეობის შესრულებასთან; 

• სასამართლო სისტემის რეფორმისა და სასამართლო სისტემაში მიმდინარე სხვადასხვა 
სიახლეების გაშუქებისა და მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით განხორციელდა 
საგაზეთო ჩანართების მომზადება. განხორციელდა იმერეთისა და აჭარის რეგიონის 
მოსახლეობის ინფორმირება სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმისა და 
რეგიონალური სასამართლოების შესახებ; დაიბეჭდა საინფორმაციო ბროშურები. 
 
 
12.  გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა 

 
 

12.1 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 03) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 

 
• დაცული ტერიტორიების ხანძარსაწინააღმდეგო და მავნებლებისაგან დაცვის მიზნით 

შეძენილ იქნა: 1 000 ცალი მწერსაჭერი, 3 300 ცალი ტომოვიტი, 275 ცალი იფსოვიტი, 150 
ცალი აკუვიტი, 4 ცალი მოტოპომპა შესაბამისი აქსესუარებით; 

• ეკოტურიზმის განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში პრომეთეს მღვიმის 
პოპულარიზაციისათვის დოკუმენტურ-შემეცნებითი ფილმის გადაღების შესყიდვის 
მიზნით გამოცხადდა ტენდერი; 

• ოკაცეს კანიონის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მიმდინარეობდა  
სამშენებლო/სამონტაჟო სამუშაოები, კერძოდ: ვიზიტორთა ცენტრის, ვანტური და 
საფეხმავლო ბილიკების, გამშვები პუნქტისა და საზოგადოებრივი საპირფარეშოს 
მშენებელობა;  

• „სამხრეთი კავკასია–საქართველო–ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ 
ბუნების დაცვის პროგრამის  ფარგლებში:  

 დაიწყო ჯავახეთის ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა; 
 შეძენილ იქნა საველე აღჭურვილობა და გადაეცა ჯავახეთის დაცული 

ტერიტორიების ადმინისტრაციას; 
 დამხმარე ზონის 7 სოფელში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის 

შეირჩა შესაბამისი კომპანია; 
• დაცული ტერიტორიების განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში: 

 შეძენილ იქნა საოფისე ავეჯი და ინვენტარი რეინჯერებისთვის; 
 გაფორმდა ხელშეკრულებები ჰელიოსისტემების შესყიდვაზე; 
 გამოცხადებულია ტენდერები ინფრასტრუქტურების რეაბილიტაციაზე; 
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12.2 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 04) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო 

 
• მიმდინარეობდა სატყეო სფეროში არსებული საკანონმდებლო და მეთოდოლოგიური 

ბაზის სრულყოფა; 
• მიმდინარეობდა მუშაობა მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის 

სრულყოფა-განვითარებისათვის; 
• მწვანე ნარგავებისა და ტყის გაშენების მიზნით აქცია „მწვანე მომავალის“ ფარგლებში 

პერმანენტულად მიმდინარეობდა შესაბამისი ღონისძიებები. ქვეყნის მასშტაბით დაირგო 
200,0 ათასამდე ნერგი; 

• კატეგორიების მიხედვით შეიქმნა ერთიანი მონაცემთა ბაზა სახელმწიფო ტყის ფონდში 
აღდგენას დასაქვემდებარებელი ფართობების შესახებ (ნახანძრალი, დეგრადირებული, 
მარადმწვანე ქვეტყე, ნაკაფი, სანერგისთვის შერჩეული, ბუნებრივი განახლების 
ხელშეწყობა და ა.შ); 

• განხორციელდა ტყის აღდგენისთვის (მათ შორის ტყის დროებითი სანერგეებისთვის) 
პრიორიტეტული ადგილების იდენტიფიცირება, კახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის 
რეგიონებში ტყის დროებითი სანერგეებისა და სწრაფმზარდი სახეობის (აკაცია) 
პლანტაციის გაშენების უზრუნველსაყოფად მომზადდა სამი ტყის აღდგენის პროექტი; 

• სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში  ფარგლებში 
აპრილიდან ხორციელდებოდა მავნებლებთან ბრძოლის ღონისძიებები ფერომონიანი 
მწერსაჭერების გამოყენებით;  

• შემუშავდა მავნე მწერებისა და დაავადებების გამოვლენის, აღრიცხვისა და ბრძოლის, 
ასევე სისტემური და სპეციალური მონიტორინგის წესი და ინსტრუქცია; 

• სხვადასხვა სატყეო უბნებში განთავსდა 4 969 ფერომონიანი მწერსაჭერი, რომელთა 
მონიტორინგი მიმდინარეობდა ყოველ 10 დღეში ერთხელ. 1 ივლისის მდგომარეობით 6 
მონიტორინგის შედეგად  დაჭერილი და განადგურებულია 3,3 მლნ მავნე მწერი; 

• შვეულმფრენის მეშვეობით დამუშავდა 2,0 ათასი ჰა ფართობი მცხეთა-მთიანეთისა (750 ჰა) 
და ქვემო ქართლის რეგიონებში (1250 ჰა). ფოთლის მღრღნელი მავნებლების (მზომელა) 
წინააღმდეგ გამოყენებული იქნა ბიოლოგიური პრეპარატი. ღონისძიების ბიოლოგიურმა 
ეფექტურობამ შეადგინა საშუალოდ 75%, რაც საუკეთესო შედეგს წარმოადგენს; 

• შემუშავდა ტექნიკური დავალებები ტყის ფონდის ტერიტორაზე ბზის კორომების სატყეო 
პათოლოგიური გამოკვლევის ორგანიზებისა და ბახმაროს ტყეების პათოლოგიური 
გამოკვლევების ჩატარების უზრუნველსაყოფად; 

• ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, დაზუსტდა 2014 წელს 
მოსაწყობი მინერალიზებული ზოლების ოდენობა რეგიონებისა და სატყეო უბნების 
მიხედვით. შემუშავდა ხანძარსაშიშ ადგილებში განსათავსებელი საინფორმაციო დაფების 
ნიმუში, მიმდინარეობდა მუშაობა პირველადი ხანძარსაწინააღმდეგო და ცეცხლმაქრი 
საშუალებებისა და შესაბამისი ინვენტარის ნუსხის დასადგენად; 

• ტყის ინვენტარიზაციის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, შემუშავდა და 
დამტკიცდა ინვენტარიზაციის განსახორციელებელი ტექნიკური დავალებები 3 სატყეო 
უბნისთვის (ადიგენი, ახალციხე, ასპინძა-ახალქალაქი); 

• ახალი ტყეკაფების გამოყოფის მიზნით, გზების გაყვანის სამუშაოების ჩასატარებლად 
დამუშავდა და განახლდა გასაყვანი და შესაკეთებელი გზების მაჩვენებლები რეგიონებისა 
და სატყეო უბნების მიხედვით. ხე-ტყის რესურსის ასათვისებლად დაპროექტებულია და 
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გადის ექსპერტიზას სატყეო-სამეურნეო გზები სულ 48,67 კმ-ზე, მათ შორის: ახალი გზა - 
22,91 კმ, ხოლო შესაკეთებელი - 25,76 კმ;  

• დაიგეგმა და მიმდინარეობდა ტყეკაფების გამოყოფის სამუშაოები მოსახლეობის და 
საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხე-ტყით უზრუნველყოფის მიზნით - 449,9 ათასი მ3 ხე-ტყის 
მისაღებად.  1 ივლისის მდგომარეობით გამოყოფილია ტყეკაფები  272,7 ათასი მ3 ხე-ტყის 
მისაღებად (60%); 

• ტყის ფონდიდან ამორიცხულ ფართობებზე და სპეციალური ჭრების შედეგად 
მოპოვებულ-დასაწყობებული მერქნული რესურსი 779,1 მ3-ის ოდენობით გატანილია 
ელექტრონულ აუქციონზე სარეალიზაციოდ; 

• საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური 
დანიშნულებით ტყითსარგებლობის 22 ხელშეკრულება; 

• შემუშავდა და დამტკიცდა ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლის 
განმასხვავებელი ნიშნების მქონე სპეციალური ტანსაცმლის (უნიფორმის), 
სამსახურებრივი პირადობის მოწმობისა და ლუქის ნიმუშები. 
 

 
12.3 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 38 02) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი 
 
• შემუშავდა და დამტკიცდა რეგულირების ობიექტების 2014 წლის შემოწმებათა გეგმა. 

აღნიშნული გეგმის შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში შემოწმდა 47 
რეგულირების ობიექტი, ასევე განხორციელდა 14 რეგულირების ობიექტის 
გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან შესაბამისობის არაგეგმიური შემოწმება; 

• გამოვლინდა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის 3 988 ფაქტი, მათ შორის: 
 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა – 3 865; 
 სისხლის სამართლის ნიშნების მქონე დარღვევა – 123; 

• სასამართლოების მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტების განხილვის 
შედეგად სამართალდამრღვევებზე დაკისრებულმა ჯარიმამ შეადგინა  1,6 მლნ-მდე ლარი; 

• გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის შედეგად გარემოსთვის მიყენებული 
ზიანის დაანგარიშებულმა თანხამ შეადგინა 4,2 მლნ ლარი, მათ შორის: 

 სისხლის სამართლის ნიშნების მქონე ფაქტებზე -    4,0 მლნ ლარი; 
 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტებზე - 236,9 ათასი ლარი.  

 
12.4 გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა 

(პროგრამული კოდი 38 01) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 

 
• 6 თვის განმავლობაში, გაცემული იქნა 34 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, მათ შორის 

15 გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა; 
• ეკოლოგიური ექსპერტიზა ჩაუტარდა და გაიცა დასკვნა შემდეგ საქმიანობებზე: 

ნარჩენების მართვა (4), ნავთობპროდუქტების საცავის განთავსება (6); საერთაშორისო და 
შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობა (2), 
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ასფალტის წარმოება (4), ცემენტის წარმოება (4), ჰიდროელექტროსადგურის განთავსება 
(2), რკინიგზის მშენებლობა (1), სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება (4), 
თბოელექტროსადგურის განთავსება (1), ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის 
განთავსება (1), ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა (1), მაგისტრალური გაზსადენის 
გაყვანა (1), მინის წარმოება (1), ქიმიური მრეწველობა (1), წყალსაცავის მოწყობა (1); 
 

12.5 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი 

განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 38 06) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი:  
 სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრი 

 
• გარემოსდაცვითი განათლების ცნობიერების ამაღლებისა და გარემოსდაცვით საკითხებში 

საზოგადოების ჩართვის მიზნით, სკოლის მოსწავლეებისათვის და სტუდენტებისათვის 
ჩატარდა სემინარები ორჰუსის კონვენციის, დაცული ტერიტორიებისა და 
ბიომრავალფეროვნების  მნიშვნელობის შესახებ; 

• გარემოსდაცვითი პროექტის - „ეკოპროექტი“ ფარგლებში თბილისში, თელავში, ბათუმსა 
და ქუთაისში ჩატარდა სემინარები ორჰუსის კონვენციასა და დაცული ტერიტორიების 
მნიშვნელოვნების შესახებ, სადაც მონაწილეობა მიიღო 21 სკოლის 140-მა მოსწავლემ. 
პროექტის ფარგლებში მოეწყო დარგვისა და დასუფთავების აქციები. არასამთავრობო 
ორგანიზაცია ,,ეკოხედვის“ ორგანიზებით ასევე ჩატარდა სტუდენტური კონფერენცია, 
რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებმა, 
ასევე მოეწყო ეკო-ტური ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე; 

• გაიმართა გარემოსდაცვითი საგანმანათლებლო კამპანია - ,,ბაღის ფრინველთა საათი - 
2014“, აღინიშნა გარემოსდაცვითი ,,მწვანე დღეები“, ჩატარდა სემინარები გარემოსდაცვით 
თემატიკაზე და მოეწყო ნახატების გამოფენები ბავშვების თვალით დანახული გარემოს 
დაცვის  თემატიკის შესახებ; 

• კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგები 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის  ინსპექტორებისათვის; 

• ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა გამოფენა - „მწვანე ეკონომიკა - მდგრადი წარმოება და 
მოხმარება“, რომლის მიზანი იყო მწვანე ეკონომიკის პოპულარიზაცია და საქართველოში 
არსებული კომპანიების, ინდივიდუალური მეწარმეებისა და სხვა ორგანიზაციების 
წარმოჩენა, რომლებიც თავიანთ სამუშაო პრაქტიკაში იყენებენ სუფთა წარმოებას და ხელს 
უწყობენ მწვანე ბიზნესის განვითარებას; 

• შემუშავდა ცენტრის ვებ-გვერდის სტრუქტურა. მიმდინარეობს პროგრამული გამართვა, 
დაიწყო მუშაობა ერთიანი ელექტრონული გარემოსდაცვითი  ინფორმაციის სისტემის 
შექმნაზე, რომლის მიზანია დაინტერესებული საზოგადოების გარემოსდაცვითი 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ასევე გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების სამინისტროს დეპარტამენტებსა და სხვა უწყებებს შორის ინფორმაციისა და 
მონაცემების  გაცვლის გამარტივების მიზნით ელექტრონული ბაზების შემუშავება და 
მომხმარებლისთვის მომსახურების გამარტივების მიზნით ელექტრონული  
გარემოსდაცვითი სერვისების დამკვიდრება; 

• დაიწყო მუშაობა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშების, ეკოლოგიური 
ექსპერტიზის დასკვნების, საწარმოების მონიტორინგის ანგარიშებისა და 
ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული ინსპექტირების შესახებ 
ერთიანი ელექტრონული ბაზისა და ინტერაქტიული რუკის შექმნის შესახებ. 
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12.6  სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 38 05) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ „სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა“ 

 
 
• საანგარიშო პერიოდში კონტეინერული მეთოდით დაითესა: შავი ფიჭვი, ელდარის ფიჭვი, 

კავკასიური ფიჭვი, აღმოსავლური ნაძვი და ვერცხლისებური კვიპაროსი, ხოლო 
დასკოლდა და დაკალმდა: აღმოსავლეთის ნაძვი, მარადმწვანე კვიპაროსი, უთხოვარი და 
ბზა; 

• ნერგის რეალიზაციიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 63,7 ათასი ლარი; 
• აქცია ,,მწვანე მომავლის“ ფარგლებში მწვანე ნარგავების გაშენების მიზნით 200,0 ათასამდე 

სხვადასხვა სახეობის წიწვოვანი და ფოთლოვანი ნერგი გადაეცა დაინტერესებულ 
უწყებებს .   
 
 

12.7 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია (პროგრამული 

კოდი 38 07) 
 
პროგრამის განმახორციელებელი: 
 სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო  

 
• ჰიდრომეტეოროლოგიის, გეოლოგიისა და გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის 

სფეროში შესრულდა შემდეგი ძირითადი სამუშაოები: 
 საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებსა 

და საგუშაგოებზე დღე-ღამურ რეჟიმში ტარდებოდა დაკვირვებები, 
ოპერატიულად წარმოებდა დაკვირვების მონაცემების შეკრება, ეროვნულ და 
საერთაშორისო დონეებზე გავრცელება, ამინდის პროგნოზის მსოფლიო 
ცენტრებიდან გლობალური სინოპტიკური პროდუქციის მიღება და ანალიზი, 
ყოველდღიურად დგებოდა და ვრცელდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე 
ამინდის და ჰიდროლოგიური მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი საერთო 
დანიშნულების და სპეციალიზირებული პროგნოზები. მზადდებოდა და 
გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს  და მასმედიის საშუალებებს დაუყოვნებლივ 
მიეწოდებოდა გაფრთხილებები მოსალოდნელი სტიქიური 
ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ. საანგარიშო პეროდში გაიცა 
48 გაფრთხილება; 

 მიმდინარეობდა ისტორიული და მიმდინარე ჰიდრომეტეოროლოგიური 
დაკვირვების მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანა, მათი 
ხარისხის კონტროლი და სტატისტიკური დამუშავება; 

 საქართველოს მდინარეების ზემო წელში ჩატარდა თოვლის საფარის აგეგმვის 
სამუშაოები; 

 საქართველოს საავტომობილო გზის კობი-გუდაურის მონაკვეთზე  
რეგულარულად მზადდებოდა და მომხმარებელს მიეწოდებოდა  
სპეციალიზირებული პროგნოზები და გაფრთხილებები  ამ გზის გასწვრივ 
მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ; 

 საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის 
საავტომობილო გზის დარიალის მონაკვეთზე მიმდინარე წლის 17 მაისს 
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დევდორაკის გლაციალური ღვარცოფის მოვარდნასთან დაკავშირებით 
შექმნილი საგანგებო სიტუაციიდან გამომდინარე, ყაზბეგის რაიონისათვის 
რეგულარულად მზადდებოდა და მომხმარებელს მიეწოდებოდა 
დაზუსტებული პროგნოზები ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ. 
იზომებოდა მდინარეების თერგისა და ჩხერის დონეები და ხარჯები, გაიზომა 
თერგის შეგუბების შედეგად წარმოშობილი ტბის მოცულობა, გამოკვლეულ 
იქნა დევდორაკი-ამალოს კალაპოტი. მომზადდა სტიქიის  ზონის  ანგარიში - 
მდ. თერგის აუზის ზემო წელის ღვარცოფული მოვლენების საერთო 
მდგომარეობა და გლაციალური ღვარცოფის გეოდინამიკური შეფასების 
ანგარიში; 

 დაიწყო კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის ფონდის მიერ დაფინანსებული 
პროექტის ფარგლებში შეძენილი 35 ერთეული ავტომატური 
მეტეოროლოგიური და ჰიდროლოგიური სადგურისა და საგუშაგოს 
სამონტაჟო-გასამართი სამუშაოები; 

 გეოლოგიური სტიქიის გააქტიურებასთან დაკავშირებით, 67 დასახლებულ 
პუნქტზე 261 მოსახლისათვის შედგა 17 ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური 
დასკვნა. ივნისიდან მიმდინარეობდა  გეოლოგიური პროცესების გეგმიური 
მონიტორინგი იმერეთის, გურიისა და აჭარის რეგიონებში; 

 განხორციელდა რეცენზირება გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების 59 ანგარიშზე;  

 მომზადდა ლენტეხის რაიონში დარიშხანშემცველი ნარჩენების უსაფრთხოდ 
განთავსებისათვის  ნარჩენების სამარხი სარკოფაგების სამშენებლო მოედნების 
საინჟინრო-გეოლოგიური (გეოტექნიკური) ანგარიში;  

 კომპანია „COWI“-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, 
მარნეულის საპროექტო ნაგავსაყრელი პოლიგონის ტერიტორიაზე 
განხორციელდა საველე გეოლოგიური კვლევები;  

 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან ერთად 
განხორციელდა 2014 წლის 12 ივნისს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის 
საავტომობილო გზის 146-ე კილომეტრზე, კლდეზვავური ტიპის მეწყრული 
პროცესის შეფასებითი-დამცავი სამუშაოები და მომზადდა დასკვნა 
წარმოშობილი ექსტრემალური გეოლოგიური საშიშროების შესახებ, ასევე 
შეფასდა ქუთაისის მშენებარე შემოვლითი გზის მე-4 კილომეტრზე (ჭიშურის 
უბანი) გართულებული გეოდინამიკური პირობები; 

 ჩატარდა კუს ტბის გეოეკოლოგიური მდგომარეობის კომპლექსური კვლევა და 
მომზადდა  „კუს ტბის გეოეკოლოგიური კვლევის ანგარიში“; 

 ჩეხ კოლეგებთან ერთად კახეთის რეგიონში მოძიებული და შეფასებული იქნა 
მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგის 60-მდე ძველი, არსებული ჭაბურღილი, 
რომლებიდანაც შერჩეული იქნება 3 ჭაბურღილი, მათზე თანამედროვე 
მონიტორინგული აღჭურვილობის დასამონტაჟებლად; 

 წიაღით სარგებლობისთვის წარმოდგენილ ტერიტორიებზე მომზადდა 
გეოსაინფორმაციო პაკეტი  და ა4 ფორმატის ფერადი ტოპოგრაფიული რუკა 
266 ობიექტზე; 

 მოხდა განსაზღვრული ფართის მქონე ნაკვეთზე სასარგებლო წიაღისეულის 
საბადოს არსებობისა ან არარსებობის განსაზღვრა (წიაღზე დამაგრება) - 491 
ერთეული; 

 დაინტერესებული უწყებებისათვის მომზადდა მინერალური რესურსების 
მართვის სამსახურის მონაცემთა ბაზებში და წიაღის შესახებ ინფორმაციის 
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ერთიან სახელმწიფო ფონდში არსებული სხვადასხვა თემატური რუკები და 
ზოგადი ინფორმაცია შესაბამისად, 102 და 27 ერთეული. ასევე დასკანერდა და 
ფაილ-სერვერზე განთავსდა გეოლოგიურ ანგარიშებზე თანდართული 
გრაფიკული მასალის 2 500 ფაილი; 

 წარმოებდა ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, 
ზესტაფონსა და ბათუმში განთავსებულ რვა სადამკვირვებლო პუნქტზე; 

 რეგულარულად წარმოებდა საქართველოს მდინარეებისა და ტბების, 
ატმოსფერული ნალექებისა და ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი. 
ხდებოდა წყლის, ატმოსფერული ჰაერის, ნალექებისა და ნიადაგის სინჯების 
აღება, ტარდებოდა წყლის ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზები, 
ატმოსფერული ნალექების სინჯებში განისაზღვრებოდა 11 დამაბინძურებელი 
ინგრედიენტი, ხოლო  ნიადაგის სინჯებში - მძიმე ლითონების 
კონცენტრაციები; 

 მოსახლეობიდან შემოსული განცხადებების საფუძველზე ტარდებოდა 
ელექტრომაგნიტური ველის ნაკადის სიმკვრივისა და ხმაურის მონაცემების 
გაზომვები; 

 მომზადდა ხუთი საინფორმაციო ბიულეტენი „მოკლე მიმოხილვა 
საქართველოს გარემოს დაბინძურების შესახებ“ (იანვარი-მაისი), ასევე 
„ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 2013 წლის წელიწდეული“ და 
„ნიადაგის დაბინძურების 2013 წლის წელიწდეული“. 
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