
ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური - 2019 წლის ანგარიში

ტურიზმის განყოფილება

ადგილობრივი გიდების გადამზადების ტრენინგი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების არსებულმა 
პოტენციალმა ბაზარზე გააჩინა მაღალი კვალიფიკაციის, უცხოენოვანი გიდების 
მოთხოვნა. ტურიზმის განყოფილებამ მოამზადა ტენდერი გიდების გადამზადებასთან 
დაკავშირებით, სადაც გაიმარჯვა ტურისტული კომპანია ,,ველქომ თუ ჯორჯია“-ს 
გუნდმა, ასევე მოიძია ტურიზმის სფეროში მომუშავე და მუშაობის სურვილის მქონე 
ადამიანების ჯგუფი, რომლებსაც ჩაუტარდათ ხუთდღიანი ტრენინგ კურსი გიდების 
უნარ-ჩვევებში. სულ ტრენინგის მონაწილე იყოს 12 ადამიანი სხვადასხვა სფეროდან: 
“ჩაის გზა“, საოჯახო სასტუმრო, გიდები, დაინტერესებულუ პირები. 

მიღებული შედეგები - ტრენინგში მონაწილე ოთხი გიდი წარმატებით მუშაობს 
სხვადასხვა ტურისტულ კომპანიასთან და ტურისტების ჯგუფთან, გაძლიერდა “ჩაის 
გზის“ მონაწილეების საქმიანობა.

                                   

ტურისტული გამოფენები თბილისსა და ბათუმში

3-4 მაისს ტურიზმის განყოფილებამ  მონაწილეობა მიიღო  ქ.თბილისში, ექსპო-
ჯორჯიას პავილიონში გამართულ  ტურიზმის მე-21 საერთაშორისო გამოფენაში და 10-
12მაისს ქ.ბათუმში, სასტუმრო ,,შერატონში“ ტურიზმის მე-12 საერთაშორისო გამოფენაში.   
სადაც მაღალ დონეზე  წარვადგინეთ ექსპოზიცია,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
ახალი პროექტი ,,ჩაის გზა“და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული რეგიონალური 
პროექტის ,,რა ყოფილა გურია“-ს ფარგლებში გადაღებული ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის ტურისტული ადგილების ამსახველი ვიდეო მასალა, ასევე 
ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია.

წარმატებული იყო ორივე გამოფენაში მონაწილეობა, რადგან რამდენიმე 
სერიოზული ტურ.კომპანია დაინტერესდა გურიის მხარით, შედგა სამუშაო შეხვედრები.



      

“ქართული ჩაის ფესტივალი“-ს ორგანიზება

5 მაისს ოზურგეთში  მუნიციპალური პროექტის ,,ჩაის გზა“-ს ფარგლებში ჩატარდა  
“ქართული ჩაის ფესტივალი“, რომელიც ქართული ჩაის პოპულარიზაციას და ტურიზმის 
განვითარებას შეუწყობს ხელს. ფესტივალზე მონაწილეობა მიიღო გურია, აჭარის, 
სამეგრელოს და იმერეთის 20-მდე ჩაის მწარმოებელმა და 15-მდე მცირე და საშუალო 
საწარმოს წარმომადგენელმა. ტურიზმის განყოფილება ზრუნავდა ფესტივალის 
საორგანიზაციო საკითხებზე. ვუმასპინძლეთ პროექტ ,,გაიცანი საქართველოს“ 
მონაწილეებს-საქართველოს ტელე-მედია სივრცის 35 ჟურნალისტს, საქართველოს 
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ მარიამ ქვრივიშვილს გუნდთან 
ერთად. ფესტივალს დაესწრო გაეროს ელჩი საქართველოში, რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, ჩეხეთის ელჩი საქართველოში. 
ფესტივალის პარტნიორები არიან: გაეროს განვითარების პროგრამა; რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაცია. პროექტის საერთო ბიუჯეტი 16400 ლარი, მ.შ. ადგილობრივი 
ბიუჯეტიდან 7900 ლარი, გაეროს განვითარების პროგრამის თანადაფინანსება 8500 ლარი.

                                      

პროექტი ,,ჩაის გზის“ მონაწილეებთან ბოლო ორი თვის განმავლობაში სტუმრად 
იმყოფებოდა სხვადასხვა ტურისტული კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებმაც 
ტურისტულ პაკეტებში ჩასვეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტურისტულად 
საინტერესო ადგილები და ,,ჩაის გზა“; სამხრეთ კორეის საზოგადოებრივი ტელევიზიის 
ჟურნალისტები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის  შესახებ იღებენ დოკუმენტურ ფილმს; 



მსოფლიოში ცნობილი ბრიტანული ჟურნალი ,,Wonderlust“-ის ჟურნალისტი ელენ მოატი, 
რომელმაც აღნიშნა, რომ გურიის შესახებ ინფორმაციას მნიშვნელოვანი ადგილი 
დაეთმობა მისი სტატების ციკლში. 

სასწავლო პროგრამა ტურისტული მომსახურების წარმომადგენებისათვის

ტრენინგის მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ადგილობრივი მეწარმე ჩაერთოს ერთიან 
საინფორმაციო ჯგუფში, სადაც მთლიანად შეიკვრება ოზურგეთის ტურისტული 
პოტენციალი, იქნება ჯანსაღი კონკურენცია და ტურისტულ სეგმენტში საინფორმაციო 
კამპანიები დაიგეგმება. კომპანია „ეარნეტის“ საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა სოფია 
ვასაძემ დამსწრეებს ელექტრონული პლატფორმების გამოყენებით ტურისტული და 
სამეწარმეო პროდუქტების, ასევე საკუთარი საქმიანობის რეკლამირების ინსტრუქცია 
გააცნო და მათ თეორიული რესურსების და გამოცდილების გაზიარების 
ინსტრუმენტების შესახებ ესაუბრა

   

სარეკლამო საქმიანობები ტურიზმის სფეროში

ტურიზმის განყოფილების ინიციატივით მუნიციპალიტეტის ზღვისპირა 
კურორტებზე: ურეკსა და შეკვეთილში საინფორმაციო ბანერები განთავსდა.
დამსვენებლებისთვის თვალსაჩიო ადგილებზე მოეწყო საინფორმაციო კუთხეები 
ოზურგეთის ტურისტული პროტენციალისა და ტურიზმის განვითარების 
მიმართულებით მიმდინარე პროექტების შესახებ. ადგილობრივი გიდების საშუალებით, 
კარდაკარის პრინციპით მოხდა საკურორტო ზონებში მოქმედ სასტუმროებში 
საინფორმაციო ბუკლეტების დარიგება და მათთვის საინტერესო პროექტების გაცნობა



  

ტურისტული კონფერენცია ურეკში

კონფერენციაზე გურიის სახელმწიფო რწმუნებულმა ზურაბ ნასარაიამ და 
ოზურგეთის მერმა კონსტანტინე შარაშენიძემ გურიის ტურისტულ შესაძლებლობებსა და 
ამ სფეროში არსებულ პრობლემათა მოგვარების შესახებ ისაუბრეს.
გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელმა და ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილემ ხაზი გაუსვეს ტურიზმის სფეროში 
ინფრასტრუქტურის განვითარების, მომსახურების გაუმჯობესების ხელშეწყობასა და 
თანამშრომლობის აუცილებლობას. კონფერენციის მსვლელობაში მონაწილეობას 
ღებულობდა 120-მდე ტურისტული სფეროს წარმომადგენლები: სასტუმრო, კვების 
ობიექტები, გიდები, ტურისტული კომპანიები.

       

ტურისტული ორმხრივი მანათობელი (ლაითბოქსი) კონსტრუქციების მოწყობა

ქალაქ ოზურგეთში და მუნიციპალიტეტის საკურორტო ზონებში ორმხრივი 
მანათობელი კონსტრუქციები განთავსდა. ტურისტებს საშუალება აქვთ 
მუნიციპალიტეტის რუკისა და ტურისტული ინფორმაციის საშუალებით გაეცნონ 
ოზურგეთის ტურისტულ პოტენციალს. აღნიშნული მანათობელი კონსტრუქციების 
შეძენა და ტურისტულ ზონებში განთავსება ოზურგეთის მერიის ტურიზმის 
განყოფილების ინიციატივაა. კონსტრუქციების მონტაჟი მუნიციპალიტეტის მერიამ 
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის დახმარებით უზრუნველყო. მანათობელი 
კონსტურქციები განთავსებულია შეკვეთილში საკონცერტო დარბაზის ,,ბლექ სი არენას,“ 



,,ციცინათელასა“ და მინიატრურების პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე, დაბა 
ურეკისა და ქალაქ ოზურგეთის ცენტრში.

  

ინფო და პრესტურის ორგანიზება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მყოფ ჩეხეთის ცენტრალური ტელევიზიის ჯგუფს 
უმასპინძლა ტურიზმის განყოფილებამ. მზადდება გადაცემების სერია საქართველოზე. 
საანგარიშო პერიოდში ოზურგეთს სტუმრობდნენ სამხრეთ კორეის, დიდი ბრიტანეთის 
წარმომადგენლები, რომლებმაც სიუჟეტი მოამზადებს ოზურგეთის ტურისტული 
პოტენციალის შესახებ. ბრიტანელი ჟურნალისტის აზრით “7 მნიშვნელოვან ადგილს 
შორის საქართველოში “ჩაის გზა“ და გომისმთაა, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ“.

    

ქონების მართვის განყოფილება

სულ განყოფილებას   მიმდინარე პერიოდში   დაეწერა 6090 ერთეულზე მეტი  
წერილი, განცხადება და კორესპოდენცია;



მ.შ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან 3036 -ზე ერთეული,  რომელზეც 
მომზადდა  პასუხი და სახელმწიფო  პროექტის ფარგლებში შედგა 4050 ერთეული  ოქმი; 

             პასუხი გაეცა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან 200 ერთეულ, 
გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან  150 ერთეულ, მოქალაქეებიდან და სხვა 
ორგანიზაციასა და უწყებიდან შემოსულ  180  ერთეულ წერილს.

             განხორციელდა უძრავი 145 ქონების   მუნიციპალურ საკუთრებად რეგისტრაცია 
და  მუნიციპალურ  საკუთრებაში არსებული 40  ობიექტის  თავიდან რეგისტრაცია;  

პრივატიზებისა და იჯარებიდან შემოსავლებმა სულ შეადგინა 244 107,58 ლარი 
(სახელმწიფო და მუნიციპალური;

ასევე განყოფილება მონაწილეობას იღებს:

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი 
ბენეფიციარებისათვის საშეშე მერქანის განაწილებაში  - სულ დაკმაყოფილდა 120 
ბენეფიციარი.  

 სარგებლობის უფლებით გადაცემული  მუნიციპალური ქონების მონიტორინგის 
ფარგლებში შეტყობინებები განმეორებით დაეგზავნა მოიჯარეებს 
დავალიანებასთან დაკავშირებული ბალანსის შესასწორებლად. 

 ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ქონების ინვენტარიზაციისა და 
მიწის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიაში.

საინვესტიციო განყოფილება
განყოფილება მუშაობდა 2 ძირითად საკითხზე:

1. საინვესტიციო კატალოგის მომზადება-ბეჭდვა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 
არსებული სხვადასხვა სფეროს (სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, გადამამუშავებელი 
წარმოება) წარმომადგენლების შესახებ მოხდა ინფორმაციის შეგროვება და ფოტომასალის 
მომზადება. მიღებული გადაწყვეტილებით გარდა ამ დარგებისა, დამატებით მოხდება 
მცირე და საშუალო არასასოფლო-სამეურნეო წარმოების შესახებ ინფორმაციის დამატება 
კატალოგში;
2. საინვესტიციო პროექტების მომზადება - განყოფილება მუშაობს საინვესტიციო 
წინადადებაზე, რომელიც ითვალისწინებს შემოქმედსა და ვაკიჯვარში სასტუმროს 
მშენებლობის შესაძლებლობას ტურიზმის განვითარების მიზნით. მომზადებულია 
საპროექტი წინადადება, სადაც განხილურია სახელმწიფო და მუნიციპალური 
პროგრამები სასტუმროს ბიზნესის განვითარებისათვის, რაც მომხიბვლელს გახდის 
მომზადებულ პროექტს პოტენციური ინვესტორებისათვის. 
3. გამოცხადდა კონკურსი მუნიციპალიტეტებისათვის, სადაც მერია იღებს 
მონაწილეობას და ითვალისწინებს გაეროს განვითარების პროგრამის გარგლებში 
სპეციალისტების მოწვევას და მათთან ერთად საინვესტიციო წინადადებებზე მუშაობას. 
კონკურსში წარმატების შემტხვევაში განყოფილება მიიღებს აქტიურ მონაწილეობას, რაც 
გაზრდის თანამშრომელთა ცოდნის დონეს და გამოცდილებას; 



შრომითი ბაზრის კვლევის და განვითარების განყოფილება

მიმდინარეობს მოქალაქეებთან ყოველდღიური კონსულტაციები სხვადასხვა 
ბიზნეს წინადადებებთან დაკავშირებით, რათა დაინტერესებულმა მოქალაქეებმა 
მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო და დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ 
საგრანტო პროგრამებში. საანგარიშო პერიოდში 70-ზე მეტმა ფიზიკურმა პირმა და 
საწარმოს წარმომადგენელმა მიიღო კონსულტაციები შემდეგი მიმართულებით: 
კოოპერატივების შექმნა და დოკუმენტაციის მომზადება, ჩაის რეაბილიტაცია, ,,დანერგე 
მომავალი“, ,,აწარმოე საქართველოში" და სხვა სოფლის მეურნეობის პროექტების 
მართვის მიერ გამოცხადებულ პროგრამებში.

ადმინისტრაციულ ერთეულებში ტარდება საწარმო/ორგანიზაციების კვლევა. 
შეიქმნა ერთიანი ბაზა. ჩატარდა ახალ შექმნილი საწარმო / ორგანიზაციების კვლევა. ( შპს 
,,ჯიბე", შპს ,,მაგნიტი" );

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ადმინისტრაციულ ერთეულებში) 
მიმდინარეობს კვლევა მიგრაციასთან დაკავშირებით. კერძოდ: მიგრაციის რაოდენობა, 
ტიპი, შიდა მიგრაცია, მიგრაციის გამომწვევი მიზეზები და სხვა.

სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში გაწეული მუშაობა:

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში, რომელსაც აწარმოებს ცენტრალური 
ხელისუფლება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მეშვეობით,  განყოფილება აწარმოებდა 
ხელშეწყობით ღონისძიებებს, კერძოდ: განყოფილების თანამშრომლების  მიერ 
მოპოვებული იქნა ინფორმაციები ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით 
მოსახლეობის ტელეფონის ნომრების, შიდასასოფლო სამანქანო გზების,  მეფუტკრეების,  
ე.წ. მიტოვებული სახლების, თხილისა და საყანე ფართობების მასივების შესახებ. 

ასევე აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო მართვის ცენტრის 
წარმომადგენლებთან  ერთად ხდებოდა  შეხვედრები მოსახლეობასთან. შეხვედრებზე 



ხდებოდა მოსახლეობისათვის   ინფორმაციის მიწოდება ფაროსანასთან ბრძოლის საქმეში 
მექანიკური საშუალებების უპირატესობაზე, სოფ. მერიაში დამონტაჟდა  საჩვენებელი  
სადგური „მოიზიდე და მოკალი“,  ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში  შერჩეული იქნა  
ადგილი მეთოდის „მოიზიდე და მოკალი“ სადგურების მოსაწყობად, სადაც განთავსდა 
ფერომონები.  ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო მართვის ცენტრის 
რეკომენდაციის შესაბამისად მოხდა ფერომონების განთავსების ადგილმონაცვლეობა.

  გაწეული მუშაობის შედეგად აზიური ფაროსანას პოპულაცია მნიშვნელოვნად შემცირდა 
და მოსახლეობა შედეგით კმაყოფილია.

მესაქონლეობის ადგილობრივი საკვებით უზრულველყოფის ღონისძიებები:

განყოფილება აგრძელებს მუშაობას მეცხოველეობის ადგილობრივი საკვებით 
უზრუნველყოფის საკითხებზე რომელიც გასული წლის შემოდგომაზე დაიწყო და 
გრძელდებოდა მიმდინარე წლის გაზაფხულის ჩათვლით (საქონლის საკვები ჭარხლის 
მოყვანა). პროექტი წარმატებული აღმოჩნდა. თითოეული მცენარის ძირხვანამ 
დაახლოებით 2 კილოგრამს მიაღწია, რაც საჰექტარო მაჩვენებელზე გადაანგარიშებით 
140-150 ტონას უდრის. აღნიშნული ნარგაობიდან გარკვეული რაოდენობა შერჩეულია 
სათესლედ შემდგომი პოპულაციის მისაღებად. 

თხილის სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა:

მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში (სილაური, გურიანთა, ბოხვაური და მაკვანეთი) 
შერჩეული იქნა თხილის მწარმოებელი ფერმერების საკუთრებაში არსებული 
პლანტაციები  ფართით 1500-დან 3000-მდე კვადრატული მეტრის ოდენობით. აღნიშნულ 
ფართობებში ჩატარდა თხილის ბუჩქების საჩვენებელი გასხვლები (მასტერკლასიბი), 
რომელიც გასაჯაროვდა. საჩვენებელი გასხვლები ჩაატარა განყოფილების უფროსმა 
სპეციალისტმა აკაკი ღლონტმა.

მომდევნო ეტაპზე, ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრის მიერ ჩატარდა 
სადემონსტრაციო ნაკვეთებში ნიადაგის ქიმიურ -ფიზიკური გამოკვლევა.  ცენტრის მიერ 
მოცემული რეკომენდაციების შესაბამისად  ხელშეკრულებები გაფორმდა ნიადაგის  
მჟავიანობის გასანეიტრალებელი და გასამდიდრებელი სასუქების, აგრეთვე მავნებელ 
დაავადებების საწინააღმდეგო პრეპარატების შესაძენად.  

შემდგომ ეტაპზე  დაიწყო და წარმატებით შესრულდა/ჩატარდა საჩვენებელი 
აგროტექნიკური ღონისძიებები; ნიადაგის მოკირიანება გამდიდრება და თხილნარის 



წამლობები. ღონისძიებებს ესწრებოდნენ თხილის მწარმოებელი ფერმერები მეზობელი 
სოფლებიდან. 

აგროტექნიკურ ღონისძიებებზე დამსწრე ფერმერების შეკითხვებზე კვალიფიციურ 
პასუხებს იძლეოდნენ სოფლის მეურნეობის განყოფილებისა და სურსათის ეროვნული 
სააგენტოს კომპეტენტური სპეციალისტები.

საანგარიშო პერიოდში თხილის სადემონსტრაციო  ნაკვეთებში ჩატარდა ყველა 
საჭირო აგროტექნიკური ღონისძიება. აგვისტოს თვეში მოწყო მოსავლის აღება, რომელ 
პროცესსაც აკვირდებოდა სამსახურის წარმომადგენლები. მოსავლის ხარისხი არის 100%-
იანი შედეგი.

თხილის კულტურის აგროტექნიკისა შესწავლისა და მოსახლეობაში გავრცელების 
მიზნით საჯარო მოხელეებისათვის  (ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები და მათი თანაშემწეები) ჩატარდა 
სპეციალური ტრენინგი. ტრენინგისათვის  საკითხები მოამზადეს აგროტექნიკის ნაწილში 
- აკაკი ღლინტმა, სოფლის მეურნეობის განყოფილების უფროსმა სპეციალისტმა ხოლო 
წამლობითი ღონისძიებების ნაწილში - სურსათის ეროვნული სააგენტოს გურიის 
რეგიონული სამმარ-თველოს ინსპექტორ ფიტოსანიტარმა   ლალი გოგუაძემ. 
ღონისძიების დასასრულს ტესტირება გაიარეს და სერთიფიკატი მიიღო 27-მა საჯარო 
მოხელემ. მერის წარმომადგენლებმა და მათმა თანაშემწეებმა.

სტევიის კულტურის შესახებ:

მონიტორინგი ჩაუტარდა  სოფ.ოზურგეთში, გურიანთაში, ლიხაურსა და ნარუჯაში 
გასულ 2018 წელს გავრცელებული ინოვაციური კულტურის სტევიას ნარგაობას. 
დათვალიერების შედეგებმა ცხადყო, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
ხელსაყრელი ნიადაგობრივი და კლიმატური პირობებია ამ კულტურის 
გასავრცელებლად. მიმდინარე წელს დამატებით მოხდა 500 ცალი ნერგის შეძენა და 
საჩვენებელი ნაკვეთები მოეწყო ბახვისა და ასკანის ტერიტორიულ ერთეულებში.



სიმინდის  კულტურასთან დაკავშირებით:

საანგარიშო პერიოდში განყოფილების სპეციალისტების მიერ ხდებოდა 
ინფორმაციების შეგროვება სიმინდის კულტურის თესვის შესახებ. მოპოვებული 
ინფორმაციის შესაბამისად 2019 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით მოხნულია 812 ჰექტარი 
ანუ ფართობების მთლიანი რაოდენობის მხოლოდ 19,6%,  დათესილია 542 ჰექტარი ანუ 
ფართობების საერთო რაოდენობის  13% ხოლო მოხნული ფართობების 66,7%.  სიმინდის 
ფართობების თესვის კამპანიაზე უარყოფითი გავლენა იქონია მაისი-ივნისის თვეებში 
გვალვიანმა ამინდებმა.          

ბოლო წლებში  რეგიონში სიმინდის თესვა კლებით ხასიათდება, რაც შეიძლება იმით 
აიხსნას, რომ ხარჯები სიმინდის მოვლა მოყვანაზე  ჭარბობს პროდუქტის საბაზრო ფასს. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე 2020 წლის სამუშაო გეგმაში ვგეგმავთ  სიმინდის 
სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობას, რაც ჯიშთა გამოცდაც იქნება.

გამწვანების ღონისძიებები

განყოფილების თანამშრომლების ხელმძღვანელობით და  უშუალო მონაწილეობით 
მოხდა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გადმოცემული 
ნერგების ჩამოტანა, გავრცელება და  დარგვის ორგანიზება. მაკვანეთის, ნასაკირალის, ქ. 
ოზურგეთის, ცხემლისხიდისა და დვაბზუს ადმინისტრაციულ ერთეულებში გაშენდა  
ხეივნები.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს 
საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიაზე განადგურებული ტყეების მწვანე საფარის 
აღდგენის კამპანიას. ღონისძიების ფარგლებში განყოფილების მუშაკების 
თანამონაწილეობით, ქალაქ ოზურგეთში მდინარე ბჟუჟის მიმდებარე სანაპიროს ქუჩის 
ტერიტორიაზე დაირგო ლაფანის, ვერხვის, კრიპტომერიის და კიპარისის ხეები.   აქციას 
ლაითურში სკოლის მოსწავლეებიც შეუერთდნენ.

ახალი ტურისტული პროექტის “ჩაის გზა“ მხარდაჭერა

აგროტურისტული ღონიძზიების „ჩაის გზა“ ხელშეწყობის მიზნით განყოფილების 
თანამშრომლების მიერ საინფორმაციო დაფები დამონტაჟდა ბახვის, ანასეულის, 
შემოქმედის, გურიანთის ჩაის ფაბრიკების და საოჯახო საწარმოების მიმართულებით. 
ღონისძიება ხელს უწყობს ტურისტული მარშრუტების პოპულარიზაციას.

   
კონფერენციის მომზადება ჩაის კულტურასთან დაკავშირებით:



საანგარიშო პერიოდში განყოფილების მიერ მომზადდა კონფერენციისათვის  საჭირო 
მოხსენება და მეთოდური მასალები. დაგეგმილი კონფერენციის მიზანია ოზურგეთში 
სოფლის მეურნეობის დარგებში პროფესიული გადამზადების პროცესის ხელშეწყობა.  

კონფერენცია ჩატარდება თებერვლის თვეში და მასში მონაწილეობას მიიღებს 
დარგის სპეციალისტები, გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი, 
ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები.

ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმი

ფორუმი უკვე მეორედ ჩატარდა და მასში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიდან 50-
ზე მეტი მეწარმე ქალი მონაწილეობდა. 

ფორუმში ასევე მონაწილეობდნენ ქალ მეწარმეთა მხარდამჭერი პროგრამების 
წარმომადგენლები სააგენტო ,,აწარმოე საქართველოდან ,“სოფლისა და სოფლის 
მეურნეობის განვითარების სააგენტოდან;“ UNDP-ის პროექტიდან -“რეგიონალური და 
ადგილობრივი განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში,“ ასევე საქართველოს 
ფერმერთა და აჭარის ქალ ბიზნესმენთა ასოციაციებიდან.

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი საქმიანობებისა, სამსახურის მიერ:

 მომზადდა საგრანტო განაცხადი იაპონიის საელჩოს მიერ გამოცხადებული 
პროგრამისათვის, რომელიც ითვალისწინებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის 
მცირეგაბარიტიანი ნაგვის შემკრები ავტოტრანსპორტის და სანაგვე ურნების შეძენას. 
პროექტი დაფინანსდა და 19 ნოემბერს ხელი მოეწერება ხელშეკრულებას, პროექტის 
ღირებულება 160,000 ლარი;
 სამსახური მონაწილეობას ღებულობს და მზადდება “გურიის მწვანე სტრატეგია“ 
დოკუმენტი. ჩატარდა სამიზნე ჯგუფებთან შეხვედრები (ახალგაზრდები, არასამტავრობო 
ორგანიზაციები, სექტორის სპეციალისტები, შშმ პირები). მარტის თვეში მოეწყობა 
სტრატეგიის განხილვა;
 სამსახურის მიერ მომზადებული საინვესტიციო პროექტის, “ნასაკირალი“, 
პრეზენტაციის შემდეგ გამოჩნდა კურორტის აღდგენით დაინტერესებული პირები. 
მოეწყო შეხვედრები კერძო სექტორსა და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს 
შორის;


