
მონაწილეობითი ბიუჯეტი 2021 - ის ფარგლებში                                                                 

განსახორციელებელი პროექტების ნუსხა 
 

N 
ადმინისტარციული 

ერთეული 

დასახლება                                        

(სოფელი) 
იდეის (პროექტის) დასახელება 

იდეის 

(პროექტის) 

სავარაუდო 

ღირებულება 

1 

წონიარისი 

აბუქეთა შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 12000 

2 ვარჯანისი შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 10000 

3 სასადილოყელი შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 10000 

4 

წონიარისი 

გარე განათების ქსელის გაფართოება                                    

(ჯაიმელა)                                       
5500 

5 თავშეყრის ადგილისთვის ინვენტარის შეძენა       10000 

6 შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა(ბასილაური) 5500 

7 ტიბეთა შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 10000 

8 საბადური შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 10000 

9 კანტაური შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 10000 

10 

დოლოგანი  

 დოლოგანი 

 გარე განათების ქსელის გაფართოება და წისქვილის 

მშენებლობა (დოხოძეები) 
10500 

11 
წყლის გამანაწილებელი სისტემის მოწყობა 

(საფარიძეების უბანი) 
10500 

12 ჭალახმელა სასმელი წყლის მოწესრიგება (მილების შეძენა) 10000 

13  ჭინკაძეები სამდიცინო პუნქტის მოწყობა 12000 

14 

მერისი  

 მერისი 

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა, შესანახი სივრცის 

მოწყობა 
8000 

15 ბილიარდის მაგიდის შეძენა 4000 

16 სიხალიძეები 
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სამრეცხაოს 

მოწყობა 
10000 

17 ინაშარიძეები სარწყავი წყლის მილების შეძენა 10000 

18 გარეტყე 
სოფლის აგროგანვითარება(ციბრუტი, ყურძნის 

კლერტსაცლელი და თხილის სარჩევის შეძენა) 
10000 

19 გუნდაური  wi-fi-ს მიმღებ-გამავრცელებელი აპარატის შეძენა 12000 

20  ნამონასტრევი 
"ახალი იმედის წვეთი" (ჩანჩქერთან მისასვლელი 

გზის კეთილმოწყობა) 
10000 

21 სილიბაური სოფლის სახლის რემონტი და  ინვენტარის შეძენა 10000 

22 

 პირველი მაისი 

პ/მაისი  გარე განათების ქსელის გაფართოება 25000 

23 ზედა აგარა სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა 10000 

24 ქვედა აგარა  ელექტრო წისქვილის მშენებლობა 10000 

25 

კოლოტაური 

წისქვილის რეაბილიტაცია 4000 

26 
სარიტუალო მომსახურებისთვის საჭირო 

ინვენტარის შეძენა 
8000 

27 გარე განათების ქსელის გაფართოება 9000 

28 

ცხმორისი  

ცხმორისი  

შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა                                                             

(ნაკაშიძეების უბანი) 
14000 

29 
ვიზრუნოთ მომავალ თაობაზე (ბაგა ბაღის ეზოს 

კეთილმოწყობა) 
11000 

30 ახო  

შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა                                                               

(სოფ. ახოსა და მთა "ნამეფვარის" დამაკავშირებელი 

გზის რეაბილიტაცია) 

25000 



31 ჩეტკიძეები 

შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა                                                

(სოფ. ჩეტკიძეებისა და მთა "ნამეფვარის" 

დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია) 

10000 

32 გობრონეთი  გარე განათების ქსელის გაფართოება 12000 

33 კოკოტაური  
გარე განათების ქსელის გაფართოება                                        

(ცენტრალური გზა) 
25000 

34 გეგელიძეები  

გარე განათების ქსელის გაფართოება  (შამბაურის 

შიდა უბნის განათება და ხალვაში ნურის ეზოდან 

ბერიძე ახმედის სახლამდე) 

21000 

35 

ოქტომბერი 

ოქტომბერი 

გარე განათების ქსელის გაფართოება(აჯაშპირის, 

ყურაულის , ასამბაძეების და ზედა ასამბაძეების 

უბნებში) 

12000 

36 

კუჭულა 

გარე განათების ქსელის გაფართოება 4500 

37 
გარე განათების ქსელის გაფართოება 

(შერვაშიძეების უბანი) 
3000 

38 გარე განათების ქსელის გაფართოება (ალიოღლები) 4500 

39 აგოთა 

ეკოლოგიურად სუფთა გარემო (გოდერძის 

ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა) 

10000 

40 მეძიბა ღია ტიპის მოსაცდელის მშენებლობა 10000 

41 
გოგნიძეები 

გარე განათების ქსელის გაფართოება 3000 

42 
წისქვილის რეაბილიტაცია, სოფლის გზის 

რეაბილიტაცია 
7000 

43 

ზვარე  

ზვარე  
შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობაა 

(გოგიტიძეების უბანი) 
12000 

44 ზესოფელი სარიტუალო ინვენტარის შეძენა                               7000 

45 კვაშტა 

გარე განათების ქსელის გაფართოება                                                        

(თენგო გათენაძის სახლიდან მურმან გათენაძის 

სახლამდე) 

12000 

46 სირაბიძეები 
გარე განათების ქსელის გაფართოება                                            

("კალოდან"- "ლიცრავლამდე") 
12000 

47 ვაიო  

შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა (ენვერ 

ჩიკვაიძის სახლიდან მალხაზ გორგილაძის 

ნაკვეთამდე) 

21000 

48 

მახუნცეთი 

ზედა მახუნცეთი შიდა სასოფლო გზის კეთლმოწყობა 12000 

49 ქვედა მახუნცეთი  სასმელი წყლის მოწესრიგება  21000 

50 ზუნდაგა გარე განათების ქსელის გაფართოება 12000 

51 ზედა ბზუზბუ 
გარე განათების ქსელის გაფართოება ცენტრალურ 

გზაზე 
17000 

52 ქვედა ბზუზბუ სარწყავი და სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 12000 

53 უჩხითი  გარე განათების ქსელის გაფართოება 12000 

54 ნამლისევი  ბავშვთა გასართობი სივრცის მოწყობა 10000 

55 მილისი 
შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა                                                

(მთა მილისზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია) 
10000 

56 ქოსოფელი შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 5100 

57 

დანდალო 

ბალაძეები გარე განათების ქსელის გაფართოება 10000 

58 
მოსიაშვილები 

გარე განათების ქსელის გაფართოება (ჭყანისის 

უბანი) 
5000 

59 
გარე განათების ქსელის გაფართოება (გორგიულის 

უბანი) 
5000 

60 ტაკიძეები  
შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 

(ალიშანიძეების უბანი) 
10000 



61 გოგიაშვილები 
გარე განათების ქსელის გაფართოება                             

(ზედა უბანი) 
10000 

62 

ხარაულა  

ინვენტარის სათავსოს რეაბილიტაცია (სოფლის 

ცენტრი) 
15000 

63 
შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 

(ველიაშვილების უბანი) 
6000 

64 
შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა                               

(მჟავანაძეების უბანი) 
4000 

65 

ჯალაბაშვილები 

შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 7000 

66 შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 2000 

67 სანიაღვრე არხის მოწყობა,ბეტონის საფარის დაგება 8000 

68 დანდალო  შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 17000 

69 

დაბა ქედა 

არსენაული 
გარე განათების ქსელის გაფართოება (რომან 

ნაკაშიძის სახლიდან იურა ვაშაყმაძის სახლამდე) 
10000 

70 აქუცა 

თუთუნის და თხილის მწარმოებელი 

ფერმერებისთვის ინვენტარის შეძენა და სივრცის 

მოწყობა 

12000 

71 
გულები 

გარე განათების ქსელის გაფართოება სოფლის 

ცენტრალურ გზაზე  
7000 

72 დიოდური განათებით ბანერის განთავსება 5000 

73  დაბა ქედა 

ფრიდონ ხალვაშის პარკში ლედ მონიტორი                                                    

(ახალგაზრდული აქტივოვებისა და ღია ცის ქვეშ 

კინო ჩვენებების მოსაწყობად) 

70000 

74 ზენდიდი  გარე განათების ქსელის გაფართოება 12000 

75 კორომხეთი  სარიტუალო ინვენტარის შეძენა 6000 

76 ორცვა  

გარე განათების ქსელის გაფართოება                                                       

(შაქრო შერვაშიძის გადასახვევიდან დალილა 

აბულაძის სახლის ჩათვლით) 

12000 

77 შევაბური 
შიდა სასოფლო გზის კეთილმოწყობა                                                     

(სამზიარი) 
10000 

78 
ცხემნა 

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა 4000 

79 თავშეყრის ადგილის კეთილმოწყობა 6000 

80 ძენწმანი გარე განათების ქსელის გაფართოება 10000 

81 ხუნკუდა სოფლის სახლისთვის ინვენტარის შეძენა 10000 

 


