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განკარგულება N44 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შეფასების   შესახებ 

 

 საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა.“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ა.“ ქვეპუნქტისა 

და 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  
 

 მუხლი 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების სამსახურის   ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ   შეფასდეს 

დამაკმაყოფილებლად. 

 

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14). 

 

მუხლი 3. განკარგულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 
 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 თავმჯდომარე:                 დავით დარჩია 

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



  

ანგარიში 

2014 წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის  შესახებ 

 

მოგახსენებთ, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახური შეიქმნა 2014 წლის 4 აგვისტოს. სამსახურის სტრუქტურა შემდეგნაირია: 

სამსახურში გაერთიანებულია ორი განყოფილება: ეკონომიკის განვითარების და სოფლის 

მეურნეობის განვითარების, რომელსაც ხელმძღვანელობენ განყოფილების უფროსები. თითოეულ 

განყოფილებაში მუშაობს ერთი მთავარი სპეციალისტი. სულ სამსახურში დასაქმებულია 5 

ადამიანი, სამსახურის უფროსის ჩათვლით.  

სამსახური საქმიანობას ახორციელებს დებულების მიხედვით, რომელიც დამტკიცებულია 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. ასევე სამსახურის სპეციალისტების მიერ 

შემუშავებულია კონკრეტული სამოქმედო გეგმები, რომლის მიხედვითაც ხორციელდება 

სამსახურის საქმიანობის წარმართვა.  

1. შემუშვდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ინვენტარიზაციის 

ფორმები, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ჩვენი სოფლების ეკონომიკურიპოცენტიალის 

სრულად გამოვლენა, რაც შეუწყობდა ხელს სწორ ეკონომიკურ დაგეგმვასა და საბოლოო ჯამში, 

სოფლების ეკონომიკური თუ სოციალური კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. ეს პროცესი 

დაგეგმილი იყო, რომ განხორციელებულიყო გამგებლის წარმომადგენლებთან კოორდინაციაში 

და მათი უშუალო ჩართულობით, თუმცა იმის გამო, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

თანამშრომლები დროებითად იმყოფებოდნენ თავიანთ პოზიციებზე და ემზადებოდნენ 

საატესტაციო გამოცდებისთვის, პროცესი გადაიდო და ვიმედოვნებთ, რომ იგი განხორციელდება 

უახლოეს მომავალში.  

2. სამსახურის წარმომადგენლების უშუალო მონაწილეობითა და აქტიური მუშაობით 

განხორციელდა 2014 წლის 24-29 სექტემბრის სტიქიის მიერ მოსახლეობისთვის მიყენებული 

ზარალის აღრიცხვა. სამსახურის სპეციალისტების მიერ ადგილზე განხორციელდა ვიზიტები 

დაზარალებულებთან ზარალის ზუსტი აღრიცხვის მიზნით. მომზადდა დაზარალებულთა ბაზა, 

სადაც დეტალურად აღიწერა ინფორმაცია დაზარალებულების შესახებ ადმინისტრაციული 

ერთეულების შესახებ, დაზარალებული ფართობის, მოსავლისა და მისი ღირებულების 

ჩათვლით. სულ აღირიცხა 395 დაზარალებული, რომელთაც განიცადეს ზარალი სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციის სახით 228 168 ლარი და 62 დაზარალებული, რომელთაც მიიღეს 

ზარალი სასოფლო -სამეურნეო სავარგულების (მიწის) სახით  157 025 ლარი. ზარალისა და 

დაზარალებულების შესახებ მასალები გადაეგზავნა გურიის გუბერნიას შემდგომი 

რეაგირებისათვის.   

3. შეიმუშავეთოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მეჩაიეობის დარგის რეაბილიტაციის პროექტი, 

რომელიც ითვალისწინებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებული 1000 ჰა ჩაის პლანტაციის 

რეაბილიტაციას. პროექტის ღირებულებაა 11 მლნ 214 ათასი ლარი, ხანგრძლივობა - 3 წელი. 

პროექტში მოყვანილია ეკონომიკური დასაბუთება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პროექტი არა 

მარტო მოგების თვალსაზრსით (წლიური წმინდა მოგება 11 მლნ 182 ათასი ლარი), არამედ 

დასაქმების პერსპექტივითაც (დასაქმდება დაახლოებით 3500მეჩაიე). აღნიშნული პროექტი 

გადაეგზავნა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მეჩაიეობის დარგში მომუშავე 

სპეციალისტებს, რომლებიც მუშაობენ ქვეყანაში მეჩაიეობის დარგის რეაბილიტაციაზე. პროექტი 

დღესაც განხილვის პროცესშია. აღსანიშნავია, რომ სამსახურის მიერ სარეაბილიტაციო ჩაის 



ფართოებები (1000ჰა) უკვე მოკვლეულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში და მომზადებულია 

ბაზა იმისათვის, რომ დარეგისტრირდეს შესაბამისი კოოპერატივები, რომლებიც 

განახორციელებენ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს მათ ფართობებში. კოოპერატივში გაწევრიანების 

მსურველ ბენეფიციარებს გადაეცათ სამსახურის სპეციალისტების მიერ შემუშავებული 

კოოპერატივის სამოდელო წესდება, რეესტრი, განაცხადები და პირველი საერთო კრების ნიმუში. 

დაახლოებით 150 კონსულტაცია გაუწიეს სამსახურის სპეციალისტებმა ბენეფიციარებს 

კოოპერატივებთან დაკავშირებით (კოოპერატივის შექმნა, რეგისტრაცია, თანხების მობილიზაცია, 

ბიზნეს-გეგმის შედგენა და ა.შ.); 

4. ასევე მომზადდა პროექტი თხილის პლანტაციის გაშენების შესახებ, რომელშიც აღნიშნულია 

როგორც თხილის მოყვანის აგროტექნიკური რეკომენდაციები კლასიკური თუ ბიოლოგიურად 

სუფთა პროდუქტის მოყვანის მეთოდით, ასევე ეკონომიკური გათვლები ყოველწლიური 

დანახარჯებისა და შემოსავლის შესახებ.  

5. იგივე სახის პროექტი მომზადდა ციტრუსის პლანტაციის გაშენების შესახებ თავისი 

აგროტექნიკური რეკომენდაციებით და ეკონომიკური მომგებიანობის დასაბუთებით 

ფერმერებისათვის. 

6. სამსახურმა მოამზადა პროექტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საცდელ-სადემონსტაციო 

ნაკვეთისმოწყობის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საცდელ-

სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობას, რომელიც შესანიშნავი მაგალითი იქნება სოფლის 

მეურნეობით დაინტერსებული პირებისათვის, რომ გაიღრმავონ ცოდნა და უნარები სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციის წარმოების სფეროში, რაც საბოლოო ჯამში სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის წარმოებას მომგებიანს გახდის მუნიციპალიტეტში და ადგილობრივ მოსახლეობის 

ცხოვრების პირობებს გააუმჯობესებს.  

7. ასევე აღსანიშნავია, რომ ზემოთხსენებული მასშტაბური პროექტის განსახორციელებლად 

მიმდინარეობს თანხების მობილიზაცია სხვადასხვა დონორებისაგან, ამისათვის მომზადებულია 

რამდენიმე მცირე პროექტი და წარდგენილია დონორ ორგანიზაციებთან (გერმანიის საელჩოს 

მცირე გრანტების პროგრამა, ფონდი ერთად. გე), რომელიც ითვალისწინებს სასათბურე 

მეურნეობის განვითარებას. პროექტი სოციალური თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშნველოვანია, 

რადგან ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესებას და 

მათ დასაქმებას აღნიშნულ პროექტში.  

8. ასევე სამსახურის ძალისხმევითა და აქტიური თანამშომლობით გამგეობის სხვადასხვა 

სამსახურებთან, მოამზადა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის განვითარებისს პერსპექტიული გეგმა 

2015-2017 წლებისათვის. გეგმის შედგენის პროცესში ჩართულნი იყვნენ საერთაშორისო 

ფონდებიდან ექსპერტები, რომელთა კონსულტაციების შედეგად სტრატეგიულმა გეგმამ 

საბოლოო სახე მიიღო. 

9. გარდა პროექტებისა, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურმა მოამზადა პრაქტიკული 

რეკომენდაციები თხილისა და ციტრუსის გაშენებით დაინტერესებული ფერმერებისათვის. 

10. გარდა რეკომენდაციებისა, სამსახურის თანამშრომლები მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ 

მეციტრუსეებთან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. ციტრუსების დამზადებისა და 

რეალიზაციის ხელშეწყობის  მიზნით შეიქმნა სამთავრობო შტაბი, რომელიც დისლოცირებული 

იყო აჭარის რეგიონში და მნიშვნელოვანხელშეწყობას ახორციელებლდა. აღსანიშნავია, რომ 

მუნიციპალიტეტში გაიხსნა ციტრუსის მიმღები 7 მსხვილი პუნქტი, პირველად წლების 

განმავლობაში ოზურგეთის მოსახლეობამ არ იზარალა არც ერთი კგ ციტრუსი, რაც დამსახურებაა 



იმ სწორი სამთავრობო პოლიტიკის, რასაც ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან ერთად.  

11. სამსახური ახდენდა ასევე რეაგირებას მცენარეთა თუ ცხოველთა სხვადასხავა დაავადებების 

პრევენციებთან დაკავშირებით. სხვადასვა სახელმწიფო სააგენტოებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობით, ხდებოდა ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება აღნიშნულ 

დაავადებებთან და შესაბამისი პრევენციული ღონისძებების გატარებასთან დაკავშირებით 

გამგებლის წარმომადგენლების საშუალებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში. 

12. ასევე აღნიშნვნის ღირსია ისიც, რომ ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახური აქტიურად იყო ჩართული სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ინიცირებული და 

განხორციელებული „მცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის 2014 წლის პროგრამაში“, რომლის 

ფარგლებშიც სამსახურის სპეციალისტების მიერ იქნა მომზადებული პროგრამაში მონაწილე 

ბენეფიციართა შესახებ ინფორმაცია და გადაგზავნილი იქნა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. 

შედეგად, პროგრამით ისარგებლა  დაახლოებით 26 000 ბენეფიციარმა. აღსანიშნავია, რომ 

პროგრამა საკმაოდ წარმატებული იყო შედეგობრივი თვალსაზრისით: მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

სიმინდის, ციტრუსების და სხვა კულტურებიდან მიღებული მოსავალი.2015 წლისთვის  

მოწესრიგდა ბენეფიციართა სიები და ახალ სეზონზე პროგრამით ისარგებლებს 22000 სოფლებში 

მცხოვრები ბენეფიციარი.ხვნა-თესვის კომპანიასთან დაკავშირებით მიღწეულია შეთანხმებები 

შპს „მექანიზატორთან“ და სხვა პროექტში მონაწილე ტრაქტორისტებთან.უახლოეს დღეებში 

ოზურგეთის სოფლებში დაიწყება საგაზაფხულო ხვნა. 

13. სამსახური ასევე ძალიან მჭიდროდ თანამშრომდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან 

პრორგამა „აგროდაზღვევის პროექტის“ ფარგლებში, სადაც ჩართული იქნა 2 080  ბენეფიციარმა, 

რომლებიც მიიღებენ 230,0 ათასი ლარის სადაზღვევო პრემიას. 

14. ასევე მნიშვნელოვანია სიახლეები მეცხოველეობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია მეცხოველეობის დარგში ხელოვნურ განაყოფიერების გზით მიღებული შედეგები: 

ხელოვნური განაყოფიერების გზით ხდება აპრობირებული მეხორცული და მერძეული 

სელექციური ჯიშების დანერგვა (ჯერსი, შვიცი, ჰოლანდიური, ტარანტაიზე და სხვა), რის 

შედეგად რძის წარმოება მკვეთრად გაიზარდა. აღნიშნული ჯიშები იძლევა 20-25 ლიტრამდე რძეს 

დღეში ნორმალური კვების პირობებში; ამჟამად ხელოვნური განაყოფიერების გზით მიღებულია 

900-მდე ხბო, ხოლო 1650 დანერგილია და მიმდინარე წელს დაიბადება. ასევე მნიშვნელოვანია 

იმის აღნიშვნაც, რომ მომავალი წლისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში იგეგმება რძის 

გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ფერმერების 

შემოსავლებს.  

15. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ორგანიზაცია „კავკასიის გენეტიკასთან“, რომელიც გულისხმობს 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მეღორეობის დარგის ხელოვნური განაყოფიერების 

განვითარება, რაც მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს დარგის განვითარებას დაავადებების მიმართ 

გამძლე ჯიშების დანერგვის გზით.  

16. ასევე აღსანიშნავია, რომ სამსახურმა გაუწია პრაქტიკული კონსულტაციები ფერმერებსა თუ 

ბიზნესით დაინტერესებულ ადგლობრივ მოსახლეობას შემდეგ საკითხებზე: 

 პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ – 50 კონსულტაცია; 

 თხილის პლანტაციის გაშენება - 35 კონსულტაცია; 

 ჩაის პლანტაციის გაშენება - 100 კონსულტაცია; 



 წაბლის მეურნეობის გაშენება - 5 კონსულტაცია; 

 კოოპერატივების შექმნა - 150კონსულტაცია; 

 აგროდაზღვევა - 70 კონსულტაცია; 

 სასათბურე მეურნეობის განვითარება - 5 კონსულტაცია; 

 აგრობარათის შესახებ კონსულტაცია - 300 კონსულტაცია; 

 ხვატარი - 10 კონსულტაცია.  

აღნიშნული საქმიანობების შედეგად, 2014 წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი 

ყურადღება ექცეოდა სოფლის მეურნეობის განვითარებას, რამაც გასულ წლებთან შედარებით 

პირველად შესამჩნევად გააუმჯობესა ფერმერების ეკონომიკური მდგომარეობა. კერძოდ: 

 2014 წელს დამზადებული იქნა 4,0 ათასი ტონა თხილი, საიდანაც მიღებულია 28,0 მლნ ლარამდე 

შემოსავალი; 

 სიმინდი დაითესა 4 300 ჰექტარზე, რაზედაც მოწვეული იქნა 11,0 ათასი ტონა სიმინდის 

მარცვალი. ფერმერებმა მიიღო 6,0  მლნ ლარამდე; 

 ფეიჰოას მოსავალმა 2014 წელს შეადგინა დაახლოებით 150,0 ტონა (კილოგრამის საშუალო 

ღირებულება 1,5 ლარი), რამაც 225,0 ათასი ლარის შემოსავალი მოუტანა ფერმერებს; 

 2014 წლის გაზაფხულის წაყინვამ კივის  მოსავლის 95% გაანადგურა. ნაცვლად 600,0 ტონა 

პროგნოზისა, მიღებული იყო 30,0 ტონამდე კივი (რომლის საშუალო ფასმა შეადგინა 2 ლარი 

კილოგრამზე). ფერმერებმა 60,0 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო; 

 უკანასკნელი ათეული წლების განმავლობაში პირველად დამზადდა დაახლოებით 15,0 ათას 

ტონაზე მეტი ციტრუსი, კილოგრამის საშუალო ფასი სტანდარტული მანდარინისთვის 

მერყეობდა 0,55-დან 0,70 ლარამდე, ხოლო არასტანდარტული მანდარინისთვის - 0,10-0,20 

ლარამდე. საშუალო გასაყიდმა ფასმა კილოგრამზე შეადგინა 0,40 ლარი. ექსპორტზე გავიდა 10,0 

ათას ტონამდე ციტრუსი. ნაწილი ადგილობრივ ბაზარზე იქნა რალიზებული, ნაწილი ჩაბარდა 

წვენების გადამამუშავებელ ქარხანას ქობულეთში. მიღებული შემოსავალი რეალიზაციიდან 

შეადგენს 6 მლნ ლარს.  

 მუნიციპალიტეტში მოიკრიფა დაახლოებით 600,0 ტონა ჩაის ფოთოლი, საშუალო ღირებულებით 

1 ლარი კილოგრამზე, რაც მთლიანობაში 600,0 ათასი ლარის შემოსავალს შეადგენს. სამწუხაროდ, 

მეჩაიეობას, რომელიც დარგის ფლაგმანი იყო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში წლების 

განმავლობაში, არ ექცეოდა სათანადო ყურადღება. ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციით 

გაცილებით მეტი ჩაის ფოთოლი შეიძლება იყო მოკრეფილი, ვიდრე ამჟამადაა.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამართული მუშაობის შედეგად პირველად 

ბოლო ათეულ წლებში სოფლის მეურნეობის დარგებიდან მიღებულმა შემოსავალმა ჯამში 

შეადგინა 52 მლნ 885 ათასი ლარი. ამას თუ დაემატა ჩაის რეაბილიტაციის პროექტით მიღებული 

შემოსავლები, ჩავთვალოთ, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიეტში 70-80 მლნ-ით მეტი შემოსავლები 

იქნება, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ და 

სოციალურ მდგომარეობას და მნიშვნელოვნად გადაჭრის დასაქმების პრობლემას 


