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ადმინისტრაციული

ერთეული 

        პრიორიტეტული                                                                    

        პროექტები

გამოყოფილი 

თანხა 
        შენიშვნა 

1

დაბა ლაითური

მე-6 დასახლება 60 კვ,მ ბეტონის 

გზის მოწყობა,მე-9 დასახლებაში ბეტონის 

გზის მოწყობა.2,21 და 22 დასახლებაში 

ატრაქციონების მოწყობა, მე-3 

დასახლებაში ძველი პარკის აღდგენა. 55632

2

დაბა ნარუჯა
დაბა ნარუჯის ცენტრის კეთილმოწყობა,

საერთო საცხოვრებლებისთვის 

საკანალიზაციო მილების შეძენა,

 შიდა გზების მოხრეშვა. 44170
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3

დაბა ნასაკირალი

პირველი  რაიონის ეზოს 

მოპირკეთება,,საბავშვო ბაღში 

ატრაქციონის მოწყობა. 

ძირითადად  შიდა გზების ბეტონის 

საფარით მოპირკეთება ( აღნიშნულია 

უბნებზე კონკრეტული მონაკვეთები), 

 არხების მოწყობა . ცენტრში სკვერის

 შეღობვა და განათების მონტაჟი. 49531

4

დაბა ურეკი

გარე განათების მონტაჟი,

გასართობი პარკის 

მოწყობა,ტრენაჟორების დადგმა,ბეტონის 

გზის დაგება

წვერმაღალა -გარე განათების მონტაჟი, 

ბეტონის გზის დაგება.

ურეკი                 

  16305

 წვერმაღალა      

 8372 

5

ასკანა

ადმინისტრაციული 

შენობის,ბიბლიოთეკის კეთილმოწყობა, 

შეძენილ იქნას მაგიდის ჩოგბურთისთვის 

საჭირო ინვენტარი,მგზავრთა 

მოსაცდელის,მინი სპორტული მოედნის 

მოწყობა. ეწრის ტერიტორიაზე გარე 

განათების მონტაჟი ,სოფ. მზიანში 

დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია. 

ასკანა                     

  15351

ეწერი                      

    7800

მზიანი                   

  9611
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ბაილეთი

პირველ ბრიგადაში მგზავრთა 

მოსაცდელის მოწყობა,კბილიანი 

მავთულის შეძენა 1100მ.უჟანგი ბადე-

ღობე 60მ, თავისი ბურჯებით,მილხიდის 

მოწყობა ჭანიეთურის უბანში. გარე 

განათების ლამპიონი 20ც. თავისი 

ელ.სადენებით.პირველი და მეორე 

ბრიგადის დამაკავშირებელი ხიდის 

მოწყობა,მილხიდი ახალსოფლის უბანში. 

  ჭანიეთური          5406

ბაილეთი                13457

ახალსოფელი       15673

7

ბახვი

გიგო შარაშიძის პარკის შეღობვა-

 რეაბილიტაცია, ქვედა ბახვის ცენტრში 

არსებული სკვერის შეღობვა-

რეაბილიტაცია,ინტერნეტ კაფის 

მოწყობა,სოფ. მშვიდობაურში ჟღერიების 

უბანში 700მ. სიგრძის სასმელი წყლის 

მილებისა და განათების მოწყობა .

ქვედა ბახვი           19402

ბახვი                          26917

მშვიდობაური     17651

8

ბოხვაური
ბოხვაურის ცენტრში სკვერის

 მოწყობა,ასევე ჭალა ბოხვაურის უბანში 

სკვერის და ატრაქციონების მოწყობა .

ბოხვაური              30313

ჭალა                           

13719
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გურიანთა

გურიანთის ცენტრში მოეწყოს

 დასასვენებელი სკვერი,დაემატოს

 30ც გარე განათების ბოძი და ფარი.

ციხისფერდში -მოეწყოს

 3 არტეზიული ჭაბურღილი,

დაემატოს 40ც.გარე განათების 

ნათურა.საყანე ფართობში გზის შეყვანა.

    გურიანთა           34852

ციხისფერდი      15292

10

დვაბზუ

გარე განათების დამონტაჟება,გაღმა

 დვაბზუს სტადიონის რეაბილიტაცია და 

ნათურების  

  დამონტაჟება,სკოლასთან

 და ბაღთან მწოლიარე პოლიციელის 

 მოწყობა,დაზიანებული ხიდის და 

ცხაურის მოწყობა,გაღმა დვაბზუში

 გარე განათების მოწყობა,დვაბზუს

 ,,ნასაკირალში" გარე განათების მოწყობა. 

დვაბზუ               

  32577

გაღმა დვაბზუ   

17889

11

ვაკიჯვარი

სოფლის ცენტრში ამორტიზებული 

შენობების დემონტაჟი,

 დასასვენებელი სკვერის და მგზავრთა 

მოსაცდელების  მოწყობა,ვაკიჯვრის 

სასფლაოს შეღობა, სოფ.ფამფალეთში 

ცენტრის კეთილმოწყობა. 

ვაკიჯვარი        

  18413

ფამფალეთი      

 16555

12

თხინვალი

სოფლის ცენტრში არსებული

 მინი სტადიონის შეკეთება 

და კეთილმოწყობა,გარე

 განათების მონტაჟი. 19557
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კონჭკათი
გარე-განათების ლამპიონების

 მონტაჟი.
კონჭკათი               27132

განთიადი              13957

14

ლიხაური

სოფლის ცენტრის დაგეგმარება და 

კეთილმოწყობა,ოქროს მუხურო-

ნიაბაურის დამაკავშირებელი ხიდის 

რეაბილიტაცია,ცენტრალური ხიდის 

მოწესრიგება მოაჯირით და 

განათებით,გაბმულა ხიდებზე განათების 

მოწყობა. სოფლის ცენტრში არსებული 

საპირფარეშოს რეაბილიტაცია, 

ადმინისტრაციულ შენონაში საპიფარეშოს 

მოწყობა.ფეხბურთის სტადიონის 

რეაბილიტაცია,ყოფილი ჩაის ფაბრიკის 

საცხოვრებელი სახლების ეზოს 

შეღობვა,მილხიდების შეცვლა.

ლიხაური            

 17532

კვაჭალათი          

 18962

ნიაბაური           

   24630

აჭი                          

   5430 

15

მაკვანეთი

სოფლის ცენტრში მოეწყოს 

დასასვენებელი სკვერი, 

ადმინისტრაციულ შენობაში შეიცვალოს 

ფანჯარა და კარი .სოფლის 

ამბულატორიისთვის შეძენილ იქნას 

წყალსაქაჩი ( ე.წ. ტვინიანი ) ტუმბო

ქვემო მაკვანეთი          

 13004

ზემო მაკვანეთი         

   30051

გოგიეთი             

 7443
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მელექედური

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა

ომში დაღუპულთა მემორიალის 

აღდგენა.მესამე ბრიგადაში მგზავრთა 

მოსაცდელის მოწყობა 
31540

17

მერია

მერია-გოგორეთის გზის 

მოასფალტება,ადმინისტრაციული 

შენობის მიმდებარედ ბეტონის სანიაღვრე 

არხის მოწყობა თავისი ცხაურით,გარე 

განათების მოწყობა,ნაღობილევი -მესამე 

უბანში გზების მოასფალტება და გარე 

განათების მოწყობა.ხვარბეთი - პირველ, 

მესამე და მეოთხე  უბანში გზის 

მაოსფალტება და გარე განათების 

მოწყობა.ჭახვათა -გარე განათების 

მოწყობა 

მერია                     

 33792

ნაღობილევი       19533

ხვარბეთი          

   19426

ჭახვათა               

   4798

18

მთისპირი

მთისპირი-სანიაღვრე არხის და

 მილხიდის მოწყობა,სკოლის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე გარე განათების 

მონტაჟი.ოქროსქედი- მოსაცდელის და 

გარე განათების მოწყობა. ვანისქედი- 

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,გარე 

განათების მოწყობა.უკანავას უბანი -

მოსაცდელის და გარე განათების მოწყობა.

მთისპირი           

8384

ოქროს ქედი    

  6049

ვანის ქედი         

 9039

უკანავა                

  5620



19

ნაგომარი

შიდა სასოფლო გზებზე

 გარე განათების ნათურების დამონტაჟება 

და ნაშთის არსებობის შემთხვევაში 

მოხდეს წისქვილის გამრიცხველიანება. 

ნაგომარი

9528

ჟანაური 

8098

მაღალი ეწერი

8217

შუაისნარი

9051 

20

ნატანები

გზების შეკეთება ბეტონის საფარით

რამდენიმე უბანში წყლის 

გადამყვანი მილების შეძენა 

ზემო ნატანები 

33506

ქვემო ნატანები

61851

შეკვეთილი

5323

21

სოფ.ოზურგეთი

სოფლის მეორე სასაფლაოს

 შეღობვა,ცენტრის კეთილმოწყობა,

საბავშვო ბაღში წყლის

 ჭაბურღილის მოწყობა,

გარე განათების ლამპიონების 

დამატება,მილ-ხიდების მოწყობა. 35758

22

სილაური

გარე განათების 25ც ფარის და

 1500 მეტრი კაბელის შეძენა. 200 

მეტრიანი გზის მოხრეშვა, 250 მ მილის( 

პოლდიუმა) შეძენა, საყანე 

ფართობისთვის კბილიანი მავთულის 

შეძენა,წყლის მილების შეძენა, 

ადმინისტრაციული შენობის ეზოს 

კეთილმოწყობა, 

გამწვანება,შეღობვა.საპირფარეშოს 

რეაბილიტაცია,მგზავრთა მოსაცდელის 

რეაბილიტაცია,სოფლის ცენტრში 26298



23

შემოქმედი

შემოქმედის თემში 47ც.გარე 

განათების ფარის მოწყობა. 

კვირიკეთი- შიდა სარწყავი არხების 

აღდგენა,მილხიდის მოწყობა.

წითელმთა- მემორიალის და მცირე ზომის 

პარკის მოწყობა,მილხიდის მოწყობა.

შემოქმედი-შიდა სარწყავი არხების და 

სათავეების მოწყობა,ფატარის უბანში 

მოსაცდელის მოწყობა,მილხიდების 

მოწყობა,გორისფერდში წისქვილის 

აღდგენა,ამბულატორიაში წყლის 

მილების შეცვლა,ადმინისტრაციულ 

შენობაში კაბინეტის რემონტი საოფისე 

ავეჯის შეძენა,პარკის ღობის შეღებვა.

კვირიკეთი

9182

წითელმთა

18259

შემოქმედი

31802

გონების კარი

8825

გომი

14136

24

ცხემლისხიდი

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა,გარე 

განატების მონტაჟი.სოფ.ბაღდადში -გარე 

განათების ქსელის დამატება, მგზავრთა 

მოსაცდელების მოწყობა,წყლის სისტემის 

და მილხიდების რეაბილიტაცია 

ცხემლისხიდი

17115

უჩხუბი

8991

ბაღდადი

19021

25

ძიმითი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,

საყანე ფართობის შეღობვა,

კულტურის სახლის ეზოს შეღობვა

 ბაგა-ბაღისთვის სკვერის და 

სათამაშოების მოწყობა,გარე განათების 

დამონტაჟება.

ზემო ძიმითი

18294

ქვემო ძიმითი

19724

ნასაკირალი

5906
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`

პირველი ბრიგადა - ხიდის 

რეაბილიტაცია

მეორე ბრიგადა- სასმელი წყლის და 

მგზავრთა

 მოსაცდელის რეაბილიტაცია;

 მესამე ბრიგადა- სასაფლაოზე ელექტრო

 ენერგიის მიყვანა, მეხუთე ბრიგადა- 

სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა.

ბეტონის საფარის მოწყობ. მეოთხე 

ბრიგადაში მილხიდის რეაბილიტაცია, 

ამბულატორიაში წყლის სისტემის

 რეაბილიტაცია,ადმინისტრაციულ 

შენობაში სარემონტო სამუშაოების

 შესრულება.

ჭანიეთი

16757

ვაშტიალი

5751

ქაქუთი

8968

27

ჯუმათი

ადმინისტრაციული შენობის

 სახურავის რეაბილიტაცია,

ბოგილის უბანში ლაშის 

ღელეზე არსებული ხიდის

 რეაბილიტაცია,გარე განათების

 კაბელის და ლამპიონების

დამატება 3კმ.კაბელი 40ც ლამპიონი

იანეთის უბანში გზების აღდგენა,20ც 

ეკლიანი მავთულის შეძენა,საბავშვო 

ბაღის ეზოს მოწესრიგება,საქანელების 

დადგმა,მოსაცდელებზე სახურავის 

შეცვლა,სკოლაში 60კვ.მ კაბინეტისთვის 

იატაკის შეცვლა  

იანეთი

8515

ბოგილი

8884

ჯუმათი

9647

ძირი ჯუმათი

9563
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შრომა
ძირითადად მოხდეს სოფლის შიდა 

გზების ბეტონის საფარით მოწყობა.  

შრომა

15899

მოცნარი

18199

ხრიალეთი

34471

ვაკე

14315

ზედუბანი

5728

ორმეთი

15888

სულ
1342237
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