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მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2018 წლის 

22 დეკემბერს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №31 დადგენილებით 8436,0 ათ. 

ლარით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების განხორცილების შემდეგ 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი დამტკიცდა 14727.0 ათასი ლარით. 

      მუნიციპალიტეტის შემოსულობების 9 თვის  გეგმა იყო  12948.3 ათასი ლარი. 

შესრულებამ შეადგინა 10800,0  ათასი ლარი (გეგმა შესრულებულია 83%-ით). 

      გადასახდელების  გეგმა  დაგეგმილი იყო 14093,2 ათ. ლარით, ფაქტიურმა 

შესრულებამ  შეადგინა 9778,0 ათასი ლარი. გეგმა შესრულდა  69 %-ით. 

      მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 

ხარჯვითი ნაწილი შეადგენდა  2369,9 ათ. ლარს, დაფინანსებამ შეადგინა 2075,7  ათ. 

ლარი    (დაფინანსებულია  88 %-ით).  მათ შორის: 

      მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯების გეგმა შეადგენდა 684,1 ათ. ლარს 

ფაქტიური შესრულება  არის   650,0 ათ. ლარი  ( დაფინანსებულია 95 %-ით). 

      მუნიციპალიტეტის მერიის  ხარჯვითი  ნაწილის გეგმა იყო  1497,6  ათ. ლარი     

დაფინანსებამ  შეადგინა    1301,5  ათ. ლარი   ( დაფინანსებულია 88  %-ით). 

       მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 

დაფინანსდა   760,6 ათ. ლარით.    გეგმა -   760,6   ათ. ლარი  (დაფინანსებულია  93 %-

ით). 

 

ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური.                    

2019 წელს  მარტვილის  მუნიციპალიტეტში  რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდის დაფინანსებით განხორციელდა გზების რეაბილიტაცია, 

კერძოდ:  

1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფ. დოშაყესა და სოფ.დიდიჭყონის   

დამაკავშირებელი გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობის მეორე  ეტაპის   

სამუშაოები  თანხით  646 000 ლარი. აღნიშნულ სამშენებლო სამუშაოებს  

ასრულებდა  შპს ,,საგზაო“.   

2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის დიდი ინჩხურის  გზის ა/ბეტონის  საფარით 

მოწყობის პირველი ეტაპის სამუშაოები  თანხით  500 000ლარი.  

3. ქალაქ მარტვილისა და სოფ.ნახუნაოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის 

ა/ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები თანხით 379909 ლარი;   

4. ვედიდკარი – მუხურჩის დამაკავშირებელი ს/გზის ა/ბეტონის საფარით 

მოწყობის სამუშაო თანხით 940 000 ლარი;  
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5. ქ.მარტვილი, 9 აპრილის ქუჩიდან სოფ.ხუნწის  მიმართულებით ს/გზის 

ა/ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაო თანხით 241 996 ლარი;   

6. ქ.მარტვილში ნალეფსაოს უბანში სავტომობილო გზის ა/ბეტონის საფარით 

მოწყობის  სამუშაო (1.600კმ)  პროექტის ღირებულებაა 419 720 ლარი;  

7. აბედათის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობის 

სამუშაო თანხით 810526 ლარი. 

გარდა აღნიშნული გზებისა  რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის 

დაფინანსებით დიდი ჭყონის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმდინარეობს 

სასწრაფო–სამედიცინო დახმარების შენობის სამშენებლო სამუშაოები თანხით 148 

461 ლარი. 

სკოლები:                                                          

მიმდინარე წელს მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლების რეაბილიტაციისთვის 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო 630 000 ლარი, რომლითაც მუნიციპალიტეტის 16 

საჯარო სკოლაში  განხორციელდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კერძოდ: 

1. გაჭედილის ადმინისტრაციული ერთეულის გაჭედილის საჯარო სკოლის 

სახურავის  შეღებვის სამუშაოები თანხით 6990 ლარი; 

2. დიდი ჭყონის N1 საჯარო სკოლის მე–3 სართულის ნაწილობრივი 

რეაბილიტაციისა და სველ წერტილებში წყალმომარაგების სამუშაოები 

თანხით 20748 ლარი;  

3.  ბანძის საჯარო სკოლის ოთახები სარეაბილიტაციო სამუშაოები თანხით 20690 

ლარი;  

4. გურძემის საჯარო სკოლაში სახურავისა და ელ. გაყვანილობის სამუშაოები 

თანხით 15862 ლარი;  

5. თამაკონის საჯარო სკოლაში სველი წერტილების მოწყობის სამუშაო თანხით 

33496 ლარი;  

6. კურზუს საჯარო სკოლაში სველი წერტილების მოწყობის სამუშაო თანხით 

28850 ლარი;  

7. აბედათის ადმინისტრაციულ ერტეულში ჯოლევის საჯარო სკოლაში 

საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაო თანხით 32992 ლარი;  

8. მუხურჩის საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაო თანხით 33587 

ლარი;  

9. მეორე ნამიკოლაოს საჯარო სკოლაში სველი წერტილებში წყალმომარაგების 

მოწესრიგების სამუშაო თანხით ლარი;  
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10. ტალერის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია თანხით 7011 ლარი;  

11. ტალერის საჯარაო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები თანხით 56265 

ლარი; 

12. ლეცავეს საჯარო სკოლაზე საპირფარეშოს მიშენების სამუშაო თანხით 52716 

ლარი;  

13. გაჭედილის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბალდის საჯარო სკოლის 

სარეაბილიტაციო სამუშაო თანხით 96085 ლარი;  

14. სერგიეთის საჯარო სკოლის დამხმარე შენობის სახურავის რეაბილიტაციის 

სამუშაო თანხით 20043 ლარი;  

15. ნაგვაზაოს საჯარო სკოლის სახურავის, ფასადის და ეზოს კეთილმოწყობის 

სამუშაო თანხით 57613 ლარი. 

ქ. მარტვილში, კომპლექსური სასპორტო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია თანხით 

7158 ლარი. 

ბაღები: 

1. ქ.მარტვილის N1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები თანხით 26679 

ლარი; 

2. ქ.მარტვილის N2 საბაშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაო თანხით 13465 

ლარი; 

3. ნაგვაზაოს, ნაჯახაოს, ვედიდკარის, აბედათის, აბედათის სოფ, ჯოლევის  და ქ. 

მარტვილის ნახარებაოს საბავშვო ბარების სარეაბილიტაციო სამუშაო თანხით 

28122 ლარი; 

4. ინხჩხურის საბავშვო ბაღის ეზოს შემოკავების სამუშაო თანხით 8646 ლარი; 

5. ნახარებაოსა და ვედიდკარის საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაო 

თანხით 7403 ლარი;  

6. კიწიის საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაო თანხით 6641 ლარი; 

7. კურზუს საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაო თანხით 5414 ლარი; 

8. ტალერის საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაო თანხით 1798 ლარი; 

9. კიწიის, გაჭედილის, ტალერის,  ბალდის, სალხინოს საბავშვო ბაღებში გარე 

სველი წერტილების მოწყობის სამუშაო თანხით 25535 ლარი; 

10. თამაკონის საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაო თანხით 5593 ლარი. 

      2019 წელს მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ინჩხურის,  თამაკონისა და სერგიეთის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში გაიხსნა ახალი საბავშვო ბაღები. 
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2019 წლის 12 თებერვლის N215 განკარგულების შესაბამისად, სტიქიის პრევენციის 

პროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტში განხორციელდა: 

1. ტალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ოჩეს უბანში რიჩარდი ნაჭყებიას 

სახლს უკან მდ. ტეხურის ნაპირზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაო თანხით  

18020 ლარი;  

2. კურზუს ადმინისტრაციულ ერთეულში ნანული ახალაიას სახლთან 

მისასვლელი ხიდის შუა ბურჯის სარეაბილიტაციო სამუშაო თანხით 6184 

ლარი;  

3. დიდი ჭყონის ადმინისტრაციული ერთეულის 31-ე ქუჩაზე სასაფლაოსთან 

მისასვლელ გზაზე, მდ. ტეხურის სანაპიროზე ნაპირსამაგრის მოწყობის 

სამუშაო თანხით 34940 ლარი (მიმდინარეობს); 

4. ტალერი–სალხინოს დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის მშენებლობა 

ღირებულებით 80 000 ლარი (მიმდინარეობს); 

5. გაჭედილის ადმინისტრაციულ ერთეულში, II ბალდაში, მამათა მონასტროს 

დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ღირებულებით 40 000 ლარი. 

2019 წლის 14 ივნისის სტიქიის შედეგად (ძლიერი ქარი, სეტყვა) მუნიციპალიტეტის 

სარეზერვო ფონდიდან დაკმაყოფილდა  დიდი ჭყონსა და სალხინოს 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები 35 ოჯახი და მათ გადაეცათ 1485 ცალი, 

24 948 ლარის ღირებულების სახურავი. 

 

2019 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდა 43 ინფრასტრუქტურული 

პროექტი და სულ დაიხარჯა 582 160 ლარი, კერძოდ:  

 

1. სალხინოს ადმინისტრაციული ერთეულის ფატიმა ბასილაიას სახლთან 

ლითონის   ხიდის ბურჯის გამაგრების   სამუშაოები  თანხით (7211 ლარი).   

2. სალხინოს  ადმინისტრაციული ერთეულში (ჟინოთას უბანი) სასაფლაოსთან 

მისასვლელი დაზიანებული გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია (44461 ლარი).  

3. ნაგვაზაოს  ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედა ნაგვაზაოში ლითონს 

კონსტრუქციის ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაო   თანხით (4806 ლარი).  

4. ნაგვაზაოს  ადმინისტრაციულ ერთეულში ზ.რუხაიას სახლიდან ნაგვაზაოს 

ცენტრამდე გარე–განათების მოწყობის სამუშაო თანხით 16960 ლარი; 
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5.  ნაგვაზაოს  ადმინისტრაციულ ერთეულში კუდავების უბანში მილხიდის 

მოწყობისა და სასაფლაოს შესასვლელი ტერიტორიის  გაფართოების  

სამუშაოები  თანხით (25927 ლარი).  

6. კურზუსა და დოშაყეს  ადმინისტრაციული ერთეულებში წისქვილის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები თანხით (2463 ლარი).  

7. კურზუს  ადმინისტრაციულ  ერთეულში სტადიონის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები  თანხით (7728 ლარი).  

8.  კიწიის  ადმინისტრაციულ ერთეულში ნოღის უბანში სიმონ დამენიას 

სახლთან მდ. ცივზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაო თანხით (6717 ლარი).  

9.  კიწიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჟვანიების უბანში, მდ. კორჩეზე 

საცალფეხო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები თანხით(5694 ლარი).        

10. კიწიის  ადმინისტრაციული ერთეულის  დათო ჩაჩიბაიას სახლთან გაბიონის 

მოწყობის სამუშაო თანხით (3546 ლარი). 

11.  კიწიის ადმინისტრაციულ ერთეულში კონსტანტინე გადილიას სახლთან 

გაბიონის მოწყობის სამუშაო თანხით 6828  ლარი.  

12.  კიწიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯემალ ხუხუას სახლთან 

ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაო თანხით 8513 ლარი. 

13. კიწიის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბადრი წიფურიას სახლთან მდ. 

კორჩეზე საყრდენი ჯებირის გამაგრების სამუშაო თანხით 5189 ლარი. 

14. კიწიაში წიფურიების უბანში მდ. შებეზე დაზიანებული ხიდის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 8460 ლარი. 

15. კიწიაში მეორე გურძემის უბანში, მდ. კორჩეზე ახალი საავტომობილო ხიდის 

მოწყობის სამუშაო თანხით 23207 ლარი. 

16. ქ. მარტვილში, ბაძაღუას ქუჩის პირველ შესახვევში ინდირა ჩქოფოიას სახლის 

უკან ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაო თანხით 6786 ლარი; 

17.  ქ. მარტვილში, სასწრაფო–სამედიცინო დახმარების ცენტრის ეზოს შემოკავება 

და კეთილმოწყობა; 

18.  ქ. მარტვილი, როინ ხაჟომიას საეზოვე მიწის ნაკვეთთან ნაპირსამაგრის 

მოწყობის სამუშაო თანხით 9182 ლარი; 

19.  ქ. მარტვილის, ფოსტის შენობის უკან საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 

თანხით 9140 ლარი; 

20. ქ. მარტვილი, მრგვალი კაფის მიმდებარედ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 

თანხით 6014 ლარი; 

21. ქ. მარტვილის, თბილისის ქუჩაზე ლითონკონსტრუქციის ხიდის 

რეაბილიტაციის სამუშაო თანხით 44000 ლარი; 
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22. ქ. მარტვილი, ყოფილი რაიაღმაკსომის შენობის სახურავის რეაბილიტაციის 

სამუშაო თანხით 24636 ლარი; 

23. ქ. მარტვილი, კოსტავას ქუჩაზე, ლამარა ლაგვილავას სახლის წინ 

ლითონკონსტრუქციის ხიდის ბურჯის გამაგრება თანხით 9096 ლარი; 

24. დიდი ჭყონის ადმინისტრაციულ ერთეულში, შერმადინ თოდუას სახლთან 

გაბიონის მოწყობის სამუშაო თანხით 4311 ლარი; 

25. დიდი ჭყონის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ველიზარ ერქვანიას სახლის წინ 

ლითონის ხიდის მისასვლელის რეაბილიტაცია  თანხით 9991  ლარი; 

26. დიდი ჭყონის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნაფოსტარის უბანში, იური 

კოკაიას სახლთან მდ. ტეხურაზე ნაპირსამაგრის  მოწყობის სამუშაო თანხით 

4606 ლარი; 

27. დიდი ჭყონის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მამულის უბანში არსებული 

სტადიონის სარეაბილიტაციო   სამუშაო თანხით   6832 ლარი; 

28. დიდი ჭყონის ადმინისტრაციულ ერთეულში,  ნამიკოლაოს უბანში 

სტადიონის სარეაბილიტაციო   სამუშაო თანხით   33640 ლარი; 

29. დიდი ჭყონის ადმინისტრაციულ ერთეულში, მამულის უბანში N2 საჯარო 

სკოლასთან დაზიანებული მილების სარეაბილიტაციო   სამუშაო თანხით  5513 

ლარი; 

30. დიდი ჭყონის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კიწია–დიდიჭყონის 

ცენტრალურ გზაზე მდ. ლახვაშიაზე, ბოგირის სარეაბილიტაციო   სამუშაო 

თანხით   22911 ლარი; 

31. ინჩხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ფედოსიას ღელეზე 

ლითონკონსტრუქციის ხიდის დარჩენილი სამუშაოები 16668 ლარი; 

32. ტალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზედა ეწერის უბანში, მურმან 

მირცხულავას სახლის მიმდებარედ ხიდ–ბოგირის მოწყობის სამუშაოები 

თანხით 3606 ლარი; 

33. ტალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში სანაჭყებიოს უბანში, ბეტონის ხიდის 

მოწყობის სამუშაოები თანხით 10209 ლარი; 

34. აბედათის ადმინისტრაციულ ერთეულში ფრიდონ კანკიას სახლთან 

ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაო  თანხით 10889 ლარი; 

35. თამაკონის ადმინისტრაციულ ერთეულში კარლო ადამიას სახლთან 

სასაფლაოსთან მისასვლელი რ/ბეტონის ხიდ ბოგირის მოწყობის სამუშაოები 

თანხით 5339 ლარი; 

36. გაჭედილის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყლის მილების რეაბილიტაცია 

თანხით 33530 ლარი; 
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37. ხუნწის  ადმინისტრაციულ ერთეულში გაბეშიებისა და ხაჟომიების უბანში 

გზის მოხრეშვის სამუშაო  თანხით 10657 ლარი; 

38. ხუნწის  ადმინისტრაციულ ერთეულში სასაფლაოსთან მდებარე მშენებარე 

ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოხრეშვის  სამუშაოები თანხით 3305 ლარი; 

39. სერგიეთის  ადმინისტრაციულ ერთეულში გია სილაგავას სახლთან 

დაზიანებული საცალფეხო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაო თანხით 2504  

ლარი; 

40. სერგიეთის  ადმინისტრაციულ ერთეულში ბობოთის უბანში, არსებული 

ცხაურის რეაბილიტაციის  სამუშაოები თანხით 1085 ლარი; 

41. კურზუს ადმინისტრაციულ ერთეულში, გოდოგანის უბანში დამეწყრილი 

გზის რეაბილიტაცია ღირებულებით 40 000 ლარი; 

42. ტალერის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის მილების შეცვლა 

ღირებულებით 40 000 ლარი; 

43. გაჭედილის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბალდაში სასმელი წყლის მილების 

შეცვლა ღირებულებით 30 000 ლარი. 

 

2019 წელს „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ მუნიციპალიტეტს გამოეყო თანხა 990 

000 ლარის ოდენობით. 

კანონის შესაბამისად, მოსახლეობასთან კონსულტაციით (სოფლის კრებების 

გადაწყვეტილებით), სპეციალისტების რეკომენდაციების გათვალისწინებით შეირჩა 

229 პროექტი, რომელიც განხორციელდა 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 

74 სოფელში. 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შესრულდა შემდეგი სახის 

სამუშაოები: ნაპირსამაგრის მოწყობა, ცხაურების მოწყობა, სასაფლაოს შემოკავება, 

სკვერების მოწყობა, გარე-განათების მოწყობა, ხიდ-ბოგირების და ხიდების მოწყობა, 

წყალშემკრები ნაგებობების მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა, გზების მოხრეშვა-

დაგრეიდერება, გასართობი ცენტრის მოწყობა და ა.შ. 

ადმინისტრაციულ ერთეულების მიხედვით განხორციელდა შემდეგი რაოდენობის 

პროექტები: 

1. დიდი ჭყონის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ  5 სოფელში 

განხორციელდა 14 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-74 000 ლარი. 
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2. სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 7 სოფელში განხორციელდა 

24 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-90 000 ლარი. 

3. ნაგვაზაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 3 სოფელში განხორციელდა 

6 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-42 000 ლარი. 

4. ვედიდკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 5 სოფელში 

განხორციელდა 15 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-66 000 ლარი. 

5. აბედათის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 4 სოფელში განხორციელდა 

20 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-64 000 ლარი. 

6. ბანძის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 4 სოფელში განხორციელდა 14 

პროექტი. გამოყოფილი თანხა-52 000 ლარი. 

7. გაჭედილის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 6 სოფელში 

განხორციელდა 13 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-72 000 ლარი. 

8. თამაკონის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 3 სოფელში 

განხორციელდა 11 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-44 000 ლარი. 

9. ლეხაინდრაოს  ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 3 სოფელში 

განხორციელდა 18 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-44 000 ლარი. 

10. კურზუს  ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 6 სოფელში განხორციელდა 

14 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-70 000 ლარი. 

11. ტალერის  ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 4 სოფელში განხორციელდა 

9 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-54 000 ლარი. 

12. ხუნწის  ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 3 სოფელში განხორციელდა 8 

პროექტი. გამოყოფილი თანხა-40 000 ლარი. 

13. სერგიეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 2 სოფელში 

განხორციელდა 5 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-32 000 ლარი. 

14. კიწიის  ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 4 სოფელში განხორციელდა 16 

პროექტი. გამოყოფილი თანხა-50 000 ლარი. 

15. ინჩხურის  ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 3 სოფელში 

განხორციელდა 6 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-40 000 ლარი. 

16. ნახუნაოს  ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 3 სოფელში განხორციელდა 

8 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-36 000 ლარი. 

17. გურძემის  ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 3 სოფელში განხორციელდა 

9 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-40 000 ლარი. 

18. ონოღიის  ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 1 სოფელში განხორციელდა 

4 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-16 000 ლარი. 
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19. ნაჯახაოს  ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 2 სოფელში განხორციელდა 

9 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-32 000 ლარი. 

20. დოშაყეს  ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 3 სოფელში განხორციელდა 

7 პროექტი. გამოყოფილი თანხა-32 000 ლარი. 

 

2019 წელს  ქ. მარტვილის ტერიტორიაზე და მასში შემავალ სოფლებში 

განხორციელდა 4.5 მლნ. ლარის ღირებულების გაზიფიცირების პროექტი საერთო 

სიგრძით 78 კმ. 

ჩვენს სამსახურს მოსახლეობიდან, სახელმწიფო უწყებებიდან განსახილველად 

დაეწერა 3850 განცხადება, წერილი და მომართვა, რომლებსაც გაეცათ ადეკვატური 

პასუხი და განხორციელდა შესაბამისი ქმედებები. მოსახლეობას გაეწია 

კვალიფიციური რეკომენდაციები სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში. 

 

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური. 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახურის დებულების საფუძველზე ხორციელდება მარტვილის 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სხვა და სხვა კუთხით დახმარების 

გაწევა. სამსახურის დებულება ითვალისწინებს შემდეგი სახის დახმარებებს: 

1. მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება: წლიური თანხა -   391 300 ლარი;  

დახმარება გაეწია  854  ბენეფიციარს;  გახარჯულმა თანხამ შეადგინა   390 066 

ლარი. დაფინანსება გაიცემა: ა) 0-დან 250 ლარის ჩათვლით-100%-ით მხოლოდ 

სოციალურად დაუცველ ოჯახზე; ბ)250-5000 ლარის ჩათვლით-40%-ით 

ფინანსდება; გ) 5 000 ლარიდან 10 000 ლარის ჩათვლით-2 500ლარით; 10 000 

ლარზე მეტი-3 000 ლარით. 

2. ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარება: წლიური თანხა - 97 500 ლარი; 

დახმარება გაეწია 303 ბენეფიციარს;   გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 75 750 

ლარი. თითოეული ფინანსდება-250 ლარით. 

3. 100 და 100წ. გადაცილებულ ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება: 

წლიური თანხა - 1000 ლარი; დახმარება გაეწია 1 ბენეფიციარს;    გახარჯულმა 

თანხამ შეადგინა - 500 ლარი. თითოეული ფინანსდება 500 ლარით. 
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4. მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი, ერთ-ერთი მაინც 18 წლამდე) ოჯახების 

დახმარება: წლიური თანხა - 11 000 ლარი; დახმარება გაეწია 47 ბენეფიციარის;   

გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 9 400 ლარი. თითოეული ფინანსდება 200 

ლარით. 

5. ომის მონაწილეთა, დევნილთა და უკიდურესად შეჭირვებული 

მარტოხელების სარიტუალო დახმარება: წლიური თანხა - 7000ლარი; 

დახმარება გაეწია 42 ბენეფიციარს, გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 6 900 ლარი. 

(ფინანსდება: ომის მონაწილის შემთხვევაში-250 ლარით; დევნილთა და 

მარტოხელის შემთხვევაში-150 ლარით). 

6. ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფის შედეგად 

დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება:  წლიური თანხა - 80 000 ლარი;  

ბენეფიციარი-77; თანხა-74 407 ლარი.(ფინანსდება დაზიანების ხარისხის 

მიხედვით). 

7. შშმ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება: წლიური თანხა - 24 000 ლარი;  

ბენეფიციარი - 101; თანხა - 20 200 ლარი.(თითოეული ფინანსდება 200 

ლარით). 

8. ობოლი ბავშვების ერთჯერადი დახმარება: წლიური თანხა - 45 000 ლარი; 

ბენეფიციარი - 210; თანხა - 40 500 ლარი. (თითოეული ფინანსდება 200 

ლარით). 

9. დედ-მამით ობოლი ბავშვების ერთჯერადი დახმარება: წლიური თანხა - 1500 

ლარი;   ბენეფიციარი - 3;  თანხა - 1 500 ლარი. (თითოეული ფინანსდება 500 

ლარით). 

10. ჩერნობილის ავარიის შედეგად დაზარალებულთა  დახმარება: წლიური თანხა 

- 1950 ლარი;  ბენეფიციარი -13; თანხა -1 950 ლარი.(თითოეული ფინანსდება 

150 ლარით). 

11. სტუდენტების ერთჯერადი დახმარება: წლიური თანხა - 10 000 ლარი; 

ბენეფიციარი - 18; თანხა - 9 000 ლარი (თითოეული ფინანსდება 500 ლარით). 

12. დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების დიალიზის ცენტრში ტრანსპორტირების 

დაფინანსება: წლიური თანხა - 39 000ლარი;  ბენეფიციარი - 26; თანხა - 39 000 

ლარი. (თითოეული ფინანსდება  1 500 ლარით). 

13. პირველი ჯგუფის უსინათლოების ერთჯერადი დახმარება: წლიური თანხა - 

8400 ლარი;  ბენეფიციარი - 56;  თანხა -  8 400 ლარი. (თითოეული ფინანსდება 

150 ლარით). 

14. ერთჯერადი ფულადი დახმარება: წლიური თანხა-35 600 ლარი; ბენეფიციარი-

356; თანხა-35 600 ლარი.(თითოეული ფინანსდება 100 ლარით). 
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15. შშმ  (მკვეთრად გამოხატული, საწოლს/ეტლს მიჯაჭვული) პირთა ერთჯერადი 

ფულადი დახმარება: წლიური თანხა - 10 000 ლარი;  ბენეფიციარი - 20; თანხა - 

10 000 ლარი (თითოეულს -500 ლარი). 

16. უსახლკაროთა ბინის ქირის თანხით უზრუნველყოფა: წლიური თანხა - 15000 

ლარი; ამ ეტაპზე ამ პროგრამით სარგებლობს 12 ბენეფიციარი/ოჯახი, 

რომლებიც ყოველთვიურად ღებულობენ 50-100 ლარის ოდენობით 

დახმარებას. 

17. ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები: წლიური თანხა - 10 

000 ლარი; ა) 9 აპრილის მოვლენების დროს დაღუპული აზა ადამიას ოჯახის 

დახმარება-500 ლარი; ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი 

დახმარება 3000ლარი; ბენეფიციარი-3; თითოეულს-1000 ლარი. გ)პირველი 

ჯგუფის ვეტერანების ერთჯერადი დახმარება - 3200 ლარი; ბენეფიციარი - 8; 

თითოეულს - 400 ლარი. დ)აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულთა 

ოჯახების ერთჯერადი დახმარება - 2000 ლარი; ბენეფიციარი - 4; თითოეულს - 

500 ლარი. ამ კუთხით ისარგებლა 16 ბენეფიციარმა, რომლებზედაც 

გახარჯულია - 8700 ლარი. 

2019 წელს, დღეის მდგომარეობით, დახმარება მიიღო  2155 ბენეფიციარმა, რაშიც 

გახარჯულია 743 589 ლარი. 

 

ეკონომიკური განვითარების, ქონების  მართვისა და სტატისტიკის სამსახური. 

     დღეის მდგომარეობით სამსახური თვის კომპეტენციის ფარგლებში 

ახორციელებს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული 

უძრავი ქონების რეგისტრაციას; წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების 

შემუშავებას, ეკონომიკური განვითარების მიზნით ინვესტიციების დაგეგმვას, 

ინვესტორებთან თანამშრომლობას შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა და 

პროექტების მომზადების საკითხებზე; წინადადებების და საჭირო დოკუმენტაციის 

მომზადებას მუნიციპალური ქონების შექმნის, შეძენის, პრივატიზების ან 

სარგებლობაში გადაცემის საკითხებზე; ეკონომიკური განვითარების ქონების 

მართვისა და სტატისტიკის სამსახური დიდ ყურადღებას უთმობს  მუნიციპალური  

ქონების  დაცვას, მოვლა-პატრონობას, მართლზომიერ სარგებლობასა და განკარგვას; 

   ეკონომიკური განვითარების ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახური   

აქტიურად არის ჩართული რათა მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  

არსებული (მიწის)უძრავი ქონების რეგისტრაცია; 
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  მარტვილის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ქონების 

მართვისა და სტატისტიკის სამსახურში 2019 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 

ნოემბრამდე სულ შემოსულია 1045 წერილი, მათგან 33 სსიპ-ის სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოდან, ძირითადად მიწის იჯარის ფორმით გაცემასთან 

დაკავშირებით. დაკმაყოფილდა 20 მოთხოვნა, ხოლო დანარჩენზე 

მუნიციპალიტეტის მერიამ უარი განაცხადა მოტივით, საძოვრის და გაშენებული 

ჩაის პლანტაციის არსებობის გამო. 201 წერილი იყო სხვადასხვა ტერიტორიული 

ერთეულებიდან შემოსული კოლექტიური თუ ინდივიდუალური სახის. 108 

წერილის შინაარსში იყო მოხსენიებული აუქციონის წესით არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთების შეძენა, რომლებიც დღესდღეისობით 

დარეგისტრირდა მუნიციპალიტეტის საკუთრებად.  89 წერილი შეეხებოდა მიწის 

ნაკვეთების გადაფარვასა და სამეზობლო დავებს, რომელიც ჩვენი სამსახურის მიერ 

ადგილზე იქნა შესწავლილი  და გარკვეული. სამსახურში შემოსული ყველა წერილი 

ფაქტისა და მდგომარეობისა პასუხგაცემული და დაკმაყოფილებულია, ხოლო 4 

წერილში მოქალაქეების მიერ იყო მოთხოვნილი საცხოვრებელი ფართის 

დაკმაყოფილების შესახებ.  

  აგრეთვე ჩვენი სამსახურის დაქვემდებარებაშია მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის მერთან–არსებული მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების 

მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების 

აღიარების უფლებამოსილი მუდმივმოქმედი კომისია სადაც 2019 წლის 1 იანვრიდან 

მიმდინარე წლის 1 ნოემბრამდე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო 

რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან შემოსულია 504 წერილი, აქედან მოსახლეობის 

მოთხოვნა მიწის რეგისტრაციის შესახებ დაკმაყოფილდა 233, ხოლო სხვადასხვა 

მიზეზების გამო (კერძოდ საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის 

არქონისა,  ზედდება რეგისტრირებულ მონაცემებთან და ა.შ არ დაკმაყოფილდა 243 

განაცხადი. განცხადებების განხილვის პროცესში საჯარო რეესტრის მიერ უკვე 

რეგისტრირებული იყო 24 განაცხადი, შეცდომით იქნა გადმოგზავნილი 4 განაცხადი; 

კერძოდ 3 აბაშისა, 1 ხობის მუნიციპალიტეტის წერილი, რომლებიც გადაგზავნილ 

იქნა ჩვენს მიერ შესაბამის მუნიციპალიტეტებში. 

  მიმდინარე წელს მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებად 

დარეგისტრირდა ათეულობით არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთები სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში. აგრეთვე  მოვახდინეთ  

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული 

შენობების, საბავშვო ბაღების,  რეგისტრაცია.  მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
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საკუთრებად დავარეგისტრირეთ დაურეგისტრირებელი მიწის ფართობები, შენობა– 

ნაგებობები მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.  

მიმდინარე წელს უზურფუქტის ხელშეკრულებით მიწის ნაკვეთი გადაეცა 

ჯანდაცვის სამინისტროს სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის ასაშენებლად. 

აღნაგობის ხელშეკრულებით გადაეცა მიწის ნაკვეთი ინფრასტრუქტურისა და 

რეგიონული განვითარების სამინისტროს  პროფესიული კოლეჯის ასაშენებლად. 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართი უზუფრუქტით გადაეცა 

იურიდიული დახმარების ცენტრს, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას უფასოდ 

გაუწევს კონსულტაციას. 

ქ.მარტვილში  საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს საკუთრებაში 

გადაეცა მიწის ნაკვეთი, სადაც აშენდება თანამედროვე ტიპის სახანძრო სამაშველო 

ცენტრი. 

ეკონომიკური განვითარების ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახური 

აქტიურად არის ჩართული წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების 

მომზადებაში მუნიციპალიტეტის ქონებისათვის კატეგორიის შეცვლის თაობაზე; 

აგრეთვე სათანადო რეაგირებას ვახდენთ სამსახურში მოსახლეობის მხრიდან 

შემოსულ კოლექტიურ თუ ინდივიდუალურ განცხადებებზე. მარტვილის 

მუნიციპალიტეტების სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან შემოსულ 

განცხადებაზე ვახდენთ სათანადო რეაგირებას რაც გამოიხატება ადგილზე გასვლით, 

რის შემდეგადაც ვეცნობით დაინტერესებული მხარეების ინტერესებს და ვახდენთ 

უძრავი ნივთის (მიწის ნაკვეთის) დასურათებას. ჩვენი სამსახური აქტიურად 

თანამშრომლობს ეკონომიკის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროებთან. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწასთან დაკავშირებით 

ვაწვდით ეკონომიკის სამინისტროს დასაბუთებულ  ინფორმაციას თუ რამდენად 

შეესაბამება არსებული მდგომარეობა რეალობას.  

ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახური 

აქტიურად არის ჩართული წინადადებების მომზადების, მუნიციპალური ქონებით 

სარგებლობისა და განკარგვის საკითხებზე; ასევე სამსახურის სპეციალისტები 

აქტიურად არიან ჩართულნი მერის ბრძანებით შექმნილ სხვადასხვა კომისიებში. 

მაგალითად როგორიცაა მარტვილის მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვის 

საკითხებთან დაკავშირებით, აგრეთვე მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე  დამთავრებული ობიექტების (შენობა -ნაგებობის) ექსპლუატაციაში 

მიღებასთან დაკავშირებით შექმნილ კომისიაში. 

   მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების ქონების 

მართვისა და სტატისტიკის სამსახური აქტიურად მონაწილეობდა 2019 წელს 

რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებლად წარდგენილი 

ობიექტებისა და წინადადებების განხილვაში. 
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ეკონომიკის სამსახური  აქტიურად თანამშრომლობს უცხოელ 

ინვესტორებთან, რომლებსაც სურთ განახორციელონ ინვესტიცია მარტვილის 

მუნიციპალიტეტში. ინვესტორებთან თანამშრომლობა, შესაბამისი საინვესტიციო 

პროგრამებისა და პროექტების მომზადება ჩვენი სამსახურის ერთ-ერთ მთავარ 

მიმართულებას წარმოადგენს, მაგალითად როგორიცა  მდინარე ტეხურაზე 

დაგეგმილი ჰიდროელექტრო სადგურების მშენებლობა. ეკონომიკური განვითარების 

ქონების მართვისა და სტატისტიკის სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან, რის შედეგადაც 

ხელმისაწვდომი გახდა მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ სოფლებში 

მოსახლეობის რიცხოვნობის დადგენა. 

 

 

ადმინისტრაციული სამსახური. 

 

 მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის მუშაობის გამჭვირვალობისა და  

მოქალაქეთა  ინფორმირების მიზნით  სხვადასხვა ინფორმაცია თავსდება მერიის  

ოფიციალური ვებ-გვერდზე.  

 მერიის ვებ-გვერდზე www.martvili.ge-ზე და facebooke-ის გვერდზე 

ყოველდღიურად, ოპერატიულად  თავსდება  ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში 

მიმდინარე  კულტურული, სპორტული, ეკონომიკური, სოციალური და ისტორიული 

ცხოვრების შესახებ, ასევე ანონსდება მერიისა და  სხვადასხვა სამსახურების   მიერ 

ორგანიზებული ღონისძიებები.    

 დაგეგმილი მნიშვნელოვანი ღონისძიებების, პროგრამებისა და პროექტების 

შესახებ საზოგადოების  ინფორმირებულობის მიზნით დგინდება  და ვრცელდება  

პრესრელიზი, რომელიც ეგზავნება  სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო 

ადმინისტრაციას, ტელევიზიებსა და საინფორმაციო სააგენტოებს, რათა 

ოპერატიულად და სრულყოფილად  გააშუქონ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე 

სხვადასხვა პროცესები. 

 დადგენილ ვადებში ხდება ადგილობრივი და რეგიონული  გაზეთებისათვის, 

საინფორმაციო სააგენტოებისთვის ინტერვიუების,  საინფორმაციო მასალების  

მომზადება და მიწოდება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ. 2019 წელს 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია თანამშრომლობს გაზეთ „მარტვილთან“,  

საინფორმაციო სააგენტო: www.kvira.ge-სთან;  და რადიო „ემ-ბი-სი 93.5“-თან. 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 03 მაისის №70-ს ბრძანებით 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაიწყო რეორგანიზაცია, რომელსაც ახლდა 

სტრუქტურული ცვლილებები. 

http://www.kvira.ge/
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  რეორგანიცაზიის შედეგად განხორციელდა მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის 

სამსახურის და შიდა აუდიტის სამსახურის ახალი სტრუქტურის შექმნა მეორადი 

სტრუქტურული ერთეულების - განყოფილებების გათვალისწინებით.   

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 15 ივლისის №136-ს ბრძანების 

შესაბამისად  მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებული 18 ვაკანტური 

თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადდა ღია კონკურსი. 

საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით 14 ვაკანტურ თანამდებობაზე 

დაინიშნა საკონკურსო კომისიის მიერ წარდგენილი კანდიდატები, ხოლო 4 

ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი გამოცხადდა ჩაშლილად. 

  2019 წლის მარტში მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია გადავიდა 

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული მართვის სისტემაზე, რაც აუმჯობესებს მერიის 

მუშაობის ხარისხს, კონკრეტულად დაჩქარდა დოკუმენტების წარმოების პროცესი, 

მოქალაქეებს სწრაფად და ხარისხიანად მიეწოდება სხვადასხვა სერვისები. 

„სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური 

და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების 

სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის მერია აქტიურად არის ჩართული  მიწის ნაკვეთების 

რეგისტრაციის პროცესში. 

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო 

კრებების და ამომრჩევლებთან  კონსულტაციების ინიცირების შესახებ“ მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 4 იანვრის №10 ბრძანების შესაბამისად 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 74 

სოფელში ჩატარდა  საერთო კრების სხდომები და კონსულტაციები, რის 

საფუძველზეც შერჩეულ იქნა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული 

პროექტები. 

 მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია ჩართული იყო აზიური ფაროსანას 

წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში. 

 

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდობის  სამსახური. 

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, 

ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის  სამსახურისათვის 2019 წელი 
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კულტურული, სპორტული   თუ  ტურისტული  კუთხით ერთ-ერთი წარმატებული  

წელი  იყო.  სამსახურის მიერ  მომზადდა და განხორციელდა არა ერთი საინტერესო 

პროექტი, რომელშიც ჩართული იყო მოსწავლე - ახალგაზრდობისა  და მარტვილის 

საზოგადოების უმრავლესობა. მთელი წლის განმავლობაში,  ადგილობრივი 

შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით,  ეწყობოდა სხვადასხვა 

კულტურული და   სპორტული  ღონისძიებები,  პოეზიის საღამოები,  ფერწერული 

და ხელნაკეთი ნივთების გამოფენები, სპორტული შეჯიბრებები, ფესტივალები და 

მუსიკალური პერფორმანსები. 

2019 წელს მარტვილის მუნიციპალიტეტმა  უმასპინძლა ფოლკლორის  

საერთაშორისო ფესტივალს „ლეგენდების ქვეყანა“, რომელშიც მონაწილეობას 

იღებდნენ ტაილანდის, სლოვაკეთის, ბულგარეთის, უკრაინის, ბელარუსიის და 

თურქეთის ფოლკლორული ანსამბლები.   

სალხინოს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში წელს მეხუთედ გაიმართა 

კამერული მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი „სალხინოს სასახლის კამერატა“, 

სადაც მონაწილეებმა გიორგი გიგაშვილმა,  საქართველოს სახელმწიფო სიმებიანი 

კვარტეტმა, სოციალური გიტარის დუეტმა BLANCO SINACORI-მ, გერმანული 

საქსაფონის კვარტეტმა  XENON-მ და „კაუნასის მუსიკის უნივერსიტეტის კამერულმა 

ორკესტრმა VMU-მ“ მსმენელს საინტერსო მუსიკალური რეპერტუარები  

წარუდგინეს. 

ტრადიციულად ჩატარდა, წმინდა მეფის დავით აღმაშენებლის აღმზრდელისა 

და ვეზირთუხუცესის,  წმინდა მღვდელმთავრის გიორგი ჭყონდიდელ - 

მწიგნობართუხუცესის ხსენების დღე ’’ჭყონდიდლობა“. ამასთან დაკავშირებით, 

ქალაქის ცენტრში გაიმართა სხვადასხვა ღონისძიება, მოეწყო სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნების ნამუშევრების გამოფენა. მოეწყო შეჯიბრები სპორტის 

სხვადასხვა სახეობებში. ასევე წარმოდგენილი იყო  მეგრული ყოფის ამსახველი 

ეთნოგრაფიული კუთხეები, სადაც დამთვალიერებელს მეგრული სამზარეულოს 

დაგემოვნება შეეძლოთ. დღის ბოლოს  გალა კონცერტი გაიმართა ჯგუფი  „ერთი 

მეოთხედის“, გიგა პაპასკირის და მერი მამულაშვილმა მონაწილეობით. 

2019 წლის განმავლობაში  სამსახურის მიერ  მოეწყო   საბჭოთა ოკუპაციის,  9 

აპრილის ტრაგედიის,  ფაშიზმზე გამარჯვების, შშმ პირთა, დაუნის სინდრომის 

მსოფლიო დღესთან, 8 აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების და საქართველოს 

დამოუკიდებლობის დღესთან  დაკავშირებით კულტურულ-შემეცნებითი 

ღონისძიებები. მოეწყო  დღესასწაული ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან 

დაკავშირებით.  ასევე, "ანიმაციის განვითარების ფონდი"-ს მხარდაჭერით  ჩატარდა,  

ანიმაციური ფილმების მე-11 საერთაშორისო ფესტივალი. 
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აღსანიშნავია, რომ წელსაც საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატის 

„ეტალონის“ ფარგლებში,  მარტვილის მუნიციპალიტეტის N1 საჯარო სკოლაში, 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით მარტვილის ,,ეტალონი“ 

მოსწავლის გამოსავლენად ინტელექტუალური შეჯიბრება ჩატარდა.  

  DMO ხელმძღვანელობით რუხში,   პირველი ხაჭაპურის ფესტივალი გაიხსნა. 

„ხაჭაპურის კონკურსში“ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის 37 მოყვარულმა და 

პროფესიონალმა მზარეულმა მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის მარტვილელმა ბელა 

კუპრავამ გაიმარჯვა ნომინაციაში - ,,მეგრული სამზარეულოს განუმეორებელი გემო“. 

ფესტივალი წარმოადგენს ახალ ტურისტულ პროდუქტს, რომელიც საქართველოს 

გასტრონომიული კულტურისა და ხაჭაპურის, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე 

ცნობილი კერძის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. 

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, მარტვილის 

მუნიციპალიტეტთან დამეგობრებულ ქალაქებთან (ოდოლანოვი, ჩარნკოვო, ნესვიჟი 

და ბოიარკი) ერთად მონაწილეობა მივიღეთ სხვადასხვა ერთობლივ ღონისძიებებში.  

სამსახურის ჩართულობითა და თანადგომით განხორციელდა სოფლად 

მცხოვრები მეწარმე ქალების ნაწარმის გამოფენა-გაყიდვა  და რეგიონალურ 

ღონისძიებაში ჩართვა.  

გენდერულ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირის ორგანიზებით, სახალხო 

დამცველის აპარატის თანამშრომლებთან მოეწყო შეხვედრა ოჯახში ძალადობის 

მსხვერპლ ქალბატონებთან,  მარტოხელა დედებთან და ლტოლვილებთან. 

ფინანსური მხარდაჭერა აღმოვუჩინეთ შშმ პირს, რომელიც ჩვენი დახმარებით 

წავიდა საერთაშორისო ფესტივალზე და ჩავრთეთ სხვადასხვა აქტივობებში. 

 

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური. 

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახური შექმნის პირველი დღიდან თავის საქმიანობას წარმართავს მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის 

დებულების შესაბამისად. პირველ რიგში შეტანილ იქნა ცვლილებები მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამსახურის მიერ შექმნილ სოფლის მეურნეობის 

ერთიანი ბაზის მონაცემებში. ასევე ჩატარდა სამუშაოები  მარტვილის 

მუნიციპალიტეტში როგორც სასოფლო, ასევე არასასოფლო დანიშნულების მიწების 

რაოდენობის დაზუსტების მხრივ. 
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მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახურის  თანამშრომლები თავიდანვე ჩაბმული ვიყავით ოპერატიული 

ინფორმაციების მოძიების საქმეში. კერძოდ, ოპერატიული ინფორმაცია მარტვილის 

მუნიციპალიტეტში; საძოვარი, სახნავი (სახელმწიფო საკუთრების) ფართობის 

შესახებ 2019 წლის მდგომარეობით მონაცემების მოძიებაში. საძოვარის  მთლიანი 

ფართობი 1137,45 ჰა. და სახნავის მთლიანი ფართობი 843,5 ჰა.  ასევე, ჩვენი 

სამსახურის მიერ სამხარეო ადმინისრტაციისათვის მიწოდებულ იქნა მარტვილის 

მუნიციპალიტეტში  ჩაის ფართობი. სულ: 848,2 ჰა, სახელმწიფო 633,6 ჰა, იჯარა 80,7 

ჰა, კერძო 133,9 ჰა. საკრეფი ჩაის ფართობი  (ჰა). სულ; 112, სახელმწიფო 30. იჯარა 34, 

კერძო 78.  ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტში 0,25ჰა-დან თხილის 

ფართობის მფლობელთა შესახებ სადაც, დღეის მდგომარეობით 4732 ბენეფიციარია.            

სამსახური სისტემატიურად თანამშრომლობდა საკოორდინაციო შტაბთან ერთად 

აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის   გასატარებელ ღონისძიებებში. ასევე, 

სამსახურმა დახმარება გაუწია სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურის ადგილობრივ 

თანამშრომლებს. 

2019 წელს მარტვილის მუნიციპალიტეტში სულ აღრიცხულია 40 440 სული 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, მათ შორის ფური 27 000 სული, ღორი 10 200 სული, 

ცხვარი 2 000 სული, თხა 7 560 სული, ფრინველი 235 400 ფრთა, მათ შორის ქათამი 

211 000, ინდაური 19 000, ბატი 1 800, სხვა დანარჩენი 3 600. ფუტკრის ოჯახების 

რაოდენობა შეადგენს 9 200. გარდა ამისა მუნიციპალიტეტში არის 5 სატბორე, აქედან 

მოქმედია 4 და 1 უმოქმედოა.  

სამსახურმა თავის მუშაობის მთავარ პრიორიტეტად დაისახა სოფლის 

მეურნეობის ძირითად დარგების პოპულარიზაცია, სადაც მოხდება მოსახლეობის 

მასობრივი დასაქმება და სამუშაო ადგილების მოძიება. 

სამსახურის მიერ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის  საინფორმაციო-

საკონსულტაციო სამსახურთან ერთად, შემუშავდა რამდენიმე პროექტი, მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის შემდგომი განვითარების მიზნით. 

      სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის თანამშრომლები აქტიურად 

ვიყავით ჩართული აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებში, 

კერძოდ ვუწევდით მონიტორინგს შესრულებული სამუშაოების ხარისხიანად და 

დროულად ჩატარებას.  

გამომდინარე აქედან მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გეგმით 

გათვალისწინებული თხილის პლანტაციებში, რომელიც სულ შეადგენდა 3219 

ჰექტარს. შეწამლულ იქნა სრულიად ხარისხიანად.  

მარტვილის მუნიციპალიტეტში 2019 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით 

ფუნქციონირებს 13 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, რომელიც აერთიანებს 225 

მეპაიეს, აქედან  2016 წელს კოოპერატივის სტატუსი მოიპოვა 7 კოოპერატივმა. 
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2019 წელს „მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 

მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის“  ფარგლებში 4 კოოპერატივს  „ნექტარი“, 

„აკაცია“,  „ჯალაღონა“ და ,,წაჩხურა“ სახელმწიფოსაგან 70%-იანი დაფინანსებით 330 

სკა გადაეცა.   

ENPARD-ის საგრანტო პროექტის „თანამშრომლობა საქართველოში სოფლის 

აღორძინებისათვის“ ფარგლებში, გრანტის გამცემი ორგანიზაციისაგან  „CARE-

საერთაშორისო კავკასიაში“ კოოპერატივმა ,,ალერტი“ გრანტის სახით ხილის 

საშრობი მოწყობილობის სრული პაკეტი მიიღო. კოოპერატივებმა ,,ნექტარი“ და 

„ჯალაღონა“ ორგანიზაციისაგან ფუტკრის სკების გადასაყვანად საჭირო ავტომანქანა 

მიიღეს, ხოლო კოოპერატივი „ოჩე“- სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-იარაღები, 

ინკუბატორი და წიწილების გასაზრდელად საჭირო გალია. 

აგრო დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში 2019 წელს მარტვილის 

მუნიციპალიტეტში გაცემულია  28  პოლისი. დაზღვეულ იქნა 9, 675 ლარის 

ღირებულების სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურა.  სულ დაზღვეულია 4 ჰა.  

მიწის ფართობი. ჯამში სააგენტოს სუბსიდიის თანხამ შეადგენს 581 ლარი. 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი 

საწარმოთა თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში სოფელ სალხინოში შპს 

„როიალ დადიანზე“ დამტკიცდა 644,450 აშშ დოლარის პროექტი, რომელიც ღვინის 

ქარხნის მშენებლობას ითვალისწინებს. სახელმწიფო თანადაფინანსებამ შეადგინა 

350,000 აშშ დოლარი. 

შპს ,,საქართველოს მელიორაციის“ მიერ მარტვილის მუნიციპალიტეტში 

სოფელ ხუნწში 2019 წელს გაწმენდითი სამუშაოები ჩაუტარდა 4,2 კმ. სარწყავ არხს. 

ამასთან ერთად საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მარტვილის 

საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურთან ერთად შევიმუშავეთ რამდენიმე 

პროექტი, მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის შემდგომი 

განვითარების მიზნით,      კერძოდ: 

1.  რძისა და რძის პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა.  

 2.  ხილის საშრობის საწარმოს შექმნა. 

 3.  თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით სასათბურე მეურნეობის 

შექმნა. 

         მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახურში შემოსულია  50 მეტი განცხადება - მომართვა,  განხილვა და პასუხის 

გაცემას ვახდენდი კანონით გათვალისწინებულ ვადებში. 

      მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბანძის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

ცხოველების ჯილეხის დაავადების და ჯილეხის ლიკვიდაციის მიზნით 
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ვეტერინალური კარანტინის დაწყებასთან დაკავშირებით, სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახურმა, კონსულტაცია გაიარა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს 

სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონალურ სამმართველოს ინსპექტორთან. 

გამომდინარე აქედან შედგა ვეტერინალურ სანიტარული ღონისძიებები,  რათა, 

აღნიშნულ სოფ. არსებულ აგრალურ ბაზარს მიეწოდოს ინფორმაცია მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულის წარმომადგენლებმა არ გასცენ 

ცნობა, ყველა სახეობის ცხოველის შეყვანა და გადაყვანა მის საზღვრებს გარეთ. 

ადმინისტრაციულ ერთეულის წარმომადგენლებმა და სპეციალისტებმა დააუწყონ 

სოფლის მოსახლეობა თუ როგორ უნდა მოიქცნენ კარანტინის ვადაში. დღეის 

მდგომარეობით კარანტინი მოხსნილია, ცხოველების ვაქცინაციით აცრაზე არ 

აღნიშნულა რაიმე გართულება. 

 

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური. 

„სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის თანახმად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან და ორგანიზაციებიდან 

გამოთხოვილ იქნა 2002 წელს დაბადებულ ჭაბუკთა სია. პირველად სამხედრო 

აღრიცხვაზე აყვანილ იქნა 153 ჭაბუკი. 

    სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2019 წელს  საგაზაფხულო 

გაწვევის პერიოდში საქათველოს შეიარაღებულ ძალებში გასაწვევ წვევამდელთა 

რაოდენობა გეგმით შეადგენდა 30 წვევამდელს. გამოცხადდა 114 წვევამდელი. 30 

წვევამდელი ჩაირიცხა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში, 3 წვევამდელი დაცვის 

სამსახურში 81 წვევამდელს მიეცა გადავადება გარკვეული ხნით კანონის 30–ე 

მუხლით. 

   2019 წლის საშემოდგომო გაწვევის პერიოდში საქართველოს შეიარაღებულ 

ძალებში გასაწვევ წვევამდელთა რაოდენობა გეგმით შეადგენს 29 წვევამდელს. 21 

წვევამდელი  საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 3 წვევამდელი ჩაირიცხა 

საქართველოს დაცვის სამსახურში. 30 წვევამდელს მიეცა კანონის 30–ე მუხლით 

გარკვეული ხნით გადავადება. 

   სულ 2019 წელს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში დღემდე ჩარიცხულ 

იქნა 51 წვევამდელი. 

   წლის განმავლობაში რეზერვში ჩაირიცხა 97 რეზერვისტი, რომელთაც 

შეუსრულდა 27 წელი და არ უმსახურიათ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში. 

შესაბამისი მომართვების საფუძველზე 10 რეზერვისტი გადაყვანილ იქნა სპეც. 
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აღრიცხვაზე, ხოლო 23 პიროვნება, რომლებიც დათხოვნილ იქნა ძალოვანი 

სტრუქტურებიდან მოხსნილ იქნა სპეც აღრიცხვიდან.  2019 წლიდან დღემდე 59  

მოქალაქეზე გაიცა რეზერვისტის დროებითი სამხედრო ბილეთი. 

     2019 წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალების საკონტრაქტო სამსახურში 

გაწვეულ იქნა 13 წვევამდელი, რომელზეც შეიქმნა პირადი საქმე 2(ორ) 

ეგზემპლარად. 

    2019 წლის განმავლობაში სამსახურის მიერ სულ შედგენილ იქნა 10 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის   ოქმი, რომელიც გადაეგზავნა ქ. სენაკის 

რაიონულ სასამართლოს. სასამართლოს მიერ სულ დაჯარიმებულ იქნა 5 

წვევამდელი, რომელნიც თავს არიდებენ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 

სამსახურს. ჯარიმის სახით წლის განმავლობაში ჩვენი სამსახურის მიერ 

ადგილობრივ საბიუჯეტო ანგარიშში ჩარიცხულ იქნა 4250 ლარი. 

 

 

შიდა აუდიტის სამსახური. 

 

შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ წლიური გეგმის (მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

მერის 2018 წლის 26 დეკემბრის N1082 ბრძანება) საფუძველზე 2019 წლის 

განმავლობაში ჩატარდა 12 აუდიტორული შემოწმება, აქედან მუნიციპალიტეტის 4 

სტრუქტურული ერთეულის და მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში 

შემავალი 8 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, კერძოდ: 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის ურბანული 

განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის; მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის; ეკონომიკური განვითარების, ქონების 

მართვისა და სტატისტიკის სამსახურის; შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახურის; კეთილმოწყობის ცენტრის 2017-2018წწ; კომპლექსური 

სასპორტო სკოლა; სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო 

დაწესებულებათა ცენტრი; კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი; 

გივი ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი; მარტვილის 

მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის 2017-2018წწ; 

მარტვილის საფეხბურთო სკოლა; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის; 

აღნიშნული პერიოდში განხორციელებულია ფინანსური ანგარიშგებისა და მასთან 

დაკავშირებული ფულადი სახსრების მოძრაობის აუდიტი. ასევე შემოწმება მიზნად 
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ისახავდა ამ პროცესთან დაკავშირებით არსებული კონტროლების შეფასებას, 

რისკების იდენტიფიცირებას და რისკების მართვის მიზნით რეკომენდაციების 

შემუშავებას.  

აუდიტორული შემოწმება შეეხო საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტიდან 

მიღებული დაფინანსებას, საკუთარ შემოსავლებს, სახელმწიფო შესყიდვებს, 

მცირეფასიან და ძირითად აქტივებს. აუდიტის პროცესში გამოვლინდა ძირითადი 

მიგნებები, რისკები და გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები. მთლიანობაში აუდიტის 

ობიექტებზე გაცემულია 30 რეკომენდაცია, აქედან მუნიციპალიტეტის 

სტრუქტურულ ერთეულებზე გაცემულია 10 რეკომენდაცია, ხოლო არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიულ პირებზე 20 რეკომენდაცია. შიდა აუდიტის 

სამსახურის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებზე მიმდინარეობს მონიტორინგი. 

2019 წელს შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ განხორციელებული 

ინსპექტირების და სამსახურში შემოსული წერილების საფუძველზე დაწყებულ იქნა 

დისციპლინური წარმოება, გამოვლენილ იქნა დისციპლინური გადაცდომის ფაქტები, 

აღნიშნულ გადაცდომებზე მოხდა შესაბამისი რეაგირება და 4 შემთხვევაში 

დისციპლინური გადაცდომის ჩამდენ პირს შეეფარდათ შესაბამისი დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომა, ხოლო ერთ თანამშრომელზე არ დადგინდა 

დისციპლინური გადაცდომის ფაქტი და შეწყდა დისციპლინური წარმოება. 

 

 

 

 

 


