
2019 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მახინჯაურისა და ორთაბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულებში განსახორციელებელი 

პროექტების შერჩევის უზრუნველსაყოფად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მოსახლეობასთან  

შეხვედრების გრაფიკი 

სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა:  

ჯუმბერ ვარდმანიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი - სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი;  

სამუშაო ჯგუფის წევრები: მერაბ მიქელაძე, თეიმურაზ გაწერელია, როსტომ ფაღავა, გულნაზ ღლონტი, გურანდა დოლიძე, თამაზ ბერიძე, ბადრი 

ცინცქილაძე. 

 

მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი მახინჯაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

დასახლება შეხვედრის ადგილი მოსახლეობა გამოყოფილი თანხა შეხვედრის თარიღი  

სოფ. მახინჯაური სოფ. მახინჯაურის ცენტრი 735 16 000 ლარი 23 მარტი, 14:00 საათი. 

სოფ. განთიადი სოფ. განთიადის ცენტრი 1 656 20 000 ლარი 23 მარტი, 16:00 საათი. 

სოფ. შუა მახინჯაური სოფ. შუა მახინჯაურის ცენტრი  819 16 000 ლარი 24 მარტი, 17:00 საათი. 

 

მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი ორთაბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

დასახლება შეხვედრის ადგილი მოსახლეობა გამოყოფილი თანხა შეხვედრის თარიღი  

სოფ. ორთაბათუმი სოფ. ორთაბათუმის ცენტრი 805 16 000 ლარი 25 მარტი,  15:00 საათი. 

სოფ. აგარა სოფ. აგარას ცენტრი  672 16 000 ლარი 25 მარტი,  17:00 საათი. 

სოფ. კაპრეშუმი სოფ. კაპრეშუმის ცენტრი 1 195 20 000 ლარი 27 მარტი,  15:00 საათი. 

სოფ. მასაურა სოფ. მასაურას ცენტრი 588 16 000 ლარი 27 მარტი,  17:00 საათი. 

სოფ. სალიბაური სოფ. სალიბაურის ცენტრი  1 214 20 000 ლარი 30 მარტი,  15:00 საათი. 

სოფ. ქვედა სალიბაური სოფ. ქვედა სალიბაურის ცენტრი 405 16 000 ლარი 30 მარტი,  17:00 საათი. 

სოფ. ყოროლისთავი სოფ. ყოროლისთავის ცენტრი 1 079 20 000 ლარი 1 აპრილი, 15:00 საათი. 

სოფ. წინსვლა სოფ. წინსვლას ცენტრი 3 115 20 000 ლარი 1 აპრილი, 17:00 საათი. 

 



 

 

2019 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მაჭახელას, კირნათისა და აჭარისწყლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში განსახორციელებელი 

პროექტების შერჩევის უზრუნველსაყოფად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მოსახლეობასთან  

შეხვედრების გრაფიკი 

სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა:  

ნადიმ ვარშანიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე - სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი; 

სამუშაო ჯგუფის წევრები: იოსებ ბოლქვაძე, გელა მალაყმაძე,   ხასან კახაბერიძე,  მურმან ცისკარაძე. 

 

 

მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი მაჭახელას ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

დასახლება შეხვედრის ადგილი მოსახლეობა გამოყოფილი თანხა შეხვედრის თარიღი  

სოფ. ქვედა ქოქოლეთი სოფ. ქვედა ქოქოლეთის ცენტრი 47 10 000 ლარი 23 მარტი, 13:00 საათი. 

სოფ. ქოქოლეთი სოფ. ქოქოლეთის ცენტრის 71 10 000 ლარი 23 მარტი, 14:00 საათი. 

სოფ. ჩიქუნეთი სოფ. ჩიქუნეთის ცენტრი 349 10 000 ლარი 23 მარტი, 16:00 საათი. 

სოფ. ზედა ჩხუტუნეთი სოფ. ზედა ჩხუტუნეთის ცენტრი 322 12 000 ლარი 25 მარტი, 12:00 საათი. 

სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთი სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთის ცენტრი 212 12 000 ლარი 25 მარტი, 14:00 საათი. 

სოფ. ცხემლარა სოფ. ცხემლარას ცენტრი 151 12 000 ლარი 25 მარტი, 16:00 საათი. 

სოფ. სკურდიდი სოფ. სკურდიდის ცენტრი 52 10 000 ლარი 26 მარტი, 14:00 საათი. 

სოფ. აჭარის აღმართი სოფ. აჭარის აღმართის ცენტრი 404 16 000 ლარი 26 მარტი, 15:00 საათი. 

სოფ. ქედქედი სოფ. ქედქედის ცენტრი 458 16 000 ლარი 26 მარტი, 16:00 საათი. 

სოფ. სინდიეთი სოფ. სინდიეთის ცენტრი 162 10 000 ლარი 26 მარტი, 17:00 საათი. 

 

 



 

 

 

მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი კირნათის ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

დასახლება შეხვედრის ადგილი მოსახლეობა გამოყოფილი თანხა შეხვედრის თარიღი  

სოფ. კირნათი სოფ. კირნათის ცენტრი 340 12 000 ლარი 27 მარტი,  14:00 საათი. 

სოფ. გვარა სოფ. გვარას ცენტრი 145 10 000 ლარი 27 მარტი,  15:00 საათი. 

სოფ. ზედა კირნათი სოფ. ზედა კირნათის ცენტრი 128 10 000 ლარი 27 მარტი,  16:00 საათი. 

სოფ. კობალეთი სოფ. კობალეთის ცენტრი 82 10 000 ლარი 30 მარტი,  14:00 საათი. 

სოფ. მარადიდი სოფ. მარადიდის ცენტრი 328 12 000 ლარი 30 მარტი,  15:00 საათი. 

სოფ. შუშანეთი სოფ. შუშანეთის ცენტრი 146 10 000 ლარი 30 მარტი,  16:00 საათი. 

სოფ. ძაბლავეთი სოფ. ძაბლავეთის ცენტრი 167 10 000 ლარი 30 მარტი,  17:00 საათი. 

 

მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი აჭარისწყლის ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

დასახლება შეხვედრის ადგილი მოსახლეობა გამოყოფილი თანხა შეხვედრის თარიღი  

სოფ. აჭარისწყალი სოფ. აჭარისწყალის ცენტრი 274 12 000 ლარი 1 აპრილი,  14:00 საათი. 

სოფ. კაპნისთავი სოფ. კაპნისთავის ცენტრი 373 12 000 ლარი 1 აპრილი,  15:00 საათი. 

სოფ. კიბე სოფ. კიბეს ცენტრი 251 12 000 ლარი 1 აპრილი,  16:00 საათი. 

სოფ. მაღლაკონი სოფ. მაღლაკონის ცენტრი 204 12 000 ლარი 2 აპრილი,  14:00 საათი. 

სოფ. მაჭახლისპირი სოფ. მაჭახლისპირის ცენტრი 175 10 000ლარი 2 აპრილი,  15:00 საათი. 

სოფ. მირვეთი სოფ. მირვეთის ცენტრი 57 10 000 ლარი 2 აპრილი,  16:00 საათი. 

სოფ. ხერთვისი სოფ. ხერთვისის ცენტრი 160 10 000 ლარი 2 აპრილი,  17:00 საათი. 

 

 

 



 

2019 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალშენისა და ფერიიის  ადმინისტრაციულ  ერთეულებში განსახორციელებელი პროექტების 

შერჩევის უზრუნველსაყოფად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მოსახლეობასთან  

შეხვედრების გრაფიკი 

სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა:  

მალხაზ სალვარიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი; 

სამუშაო ჯგუფის წევრები: დურსუნ ჩხეიძე,  ანზორ კახიძე, ბეგლარ აბაშიძე,  მინდია დიასამიძე,  ჯემალ მუსხაჯბა. 

 

მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი ფერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

დასახლება შეხვედრის ადგილი მოსახლეობა გამოყოფილი თანხა შეხვედრის თარიღი  

სოფ. მნათობი სოფ. მნათობის ცენტრი 678 16 000 ლარი 23 მარტი, 14:00 საათი. 

ახალშენის მეურნეობა ახალშენის მეურნეობის ცენტრი 953 16 000 ლარი 23 მარტი, 16:00 საათი. 

სოფ. ფერია  სოფ. ფერიის ცენტრი 1830 20 000 ლარი 26 მარტი, 14:00 საათი. 

 

მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი ახალშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

დასახლება შეხვედრის ადგილი მოსახლეობა გამოყოფილი თანხა შეხვედრის თარიღი  

სოფ. ახალშენი სოფ. ახალშენის ცენტრი 1 966 20 000 ლარი 25 მარტი, 15:00 საათი. 

სოფ. განახლება სოფ. განახლების ცენტრი 2 009 20 000 ლარი 25 მარტი, 17:00 საათი. 

სოფ. ქვედა სამება სოფ. ქვედა სამების ცენტრი 1 160 20 000 ლარი 27 მარტი, 14:00 საათი. 

სოფ. სამება სოფ. სამების ცენტრი 1 732  20 000 ლარი 27 მარტი, 16:00 საათი. 

სოფ. ზედა ახალშენი სოფ. ზედა ახალშენის ცენტრი 1 474 20 000 ლარი 30 მარტი, 15:00 საათი. 

სოფ. ხეღრუ სოფ. ხეღრუს ცენტრი 557 16 000 ლარი 30 მარტი, 17:00 საათი. 

 

 



 

2019 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შარაბიძეებისა  და სარფის ადმინისტრაციულ ერთეულებში განსახორციელებელი პროექტების 

შერჩევის უზრუნველსაყოფად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მოსახლეობასთან  

შეხვედრების გრაფიკი 

სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა:  

მირზა ბახტაძე - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი - სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი;  

სამუშაო ჯგუფის წევრები: გიორგი ქურიძე,  ტარიელ ბერსენაძე,   აბდულ კახიძე,  ვახტანგ ლორთქიფანიძე,  დავით სამნიძე.  

 

მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი შარაბიძეების ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

დასახლება შეხვედრის ადგილი მოსახლეობა გამოყოფილი თანხა შეხვედრის თარიღი  

სოფ. მახვილაური სოფ. მახვილაურის ცენტრი 593  16 000 ლარი 23 მარტი,  15:00 საათი. 

სოფ. შარაბიძეები სოფ. შარაბიძეების ცენტრი 1 019 20 000 ლარი 23 მარტი,  17:00 საათი. 

სოფ. ზანაქიძეები სოფ. ზანაქიძეების ცენტრი 1 873 20 000 ლარი 25 მარტი,  15:00 საათი. 

სოფ.  ხელვაჩაური სოფ.  ხელვაჩაურის ცენტრი 1 085 20 000 ლარი 25 მარტი,  17:00 საათი. 

სოფ. ზ. ჯოჭო სოფ. ზ. ჯოჭოს ცენტრი 876 16 000 ლარი 27 მარტი,  15:00 საათი. 

სოფ. ქვ. ჯოჭო სოფ. ქვ. ჯოჭოს ცენტრი 821 16 000 ლარი 27 მარტი,  16:00 საათი. 

სოფ. ერგე სოფ. ერგეს ცენტრი 569 16 000 ლარი 30 მარტი,  17:00 საათი. 

სოფ. ზ. ერგე სოფ. ზ. ერგეს ცენტრი 1 276 20 000 ლარი 30 მარტი,  18:00 საათი. 

 

მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი სარფის ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

დასახლება შეხვედრის ადგილი მოსახლეობა გამოყოფილი თანხა შეხვედრის თარიღი  

სოფ. სარფი სოფ. სარფის ცენტრი 826 16 000 ლარი 31 მარტი,  16:00 საათი. 

 

 



 

2019 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თხილნარისა  და ჭარნალის ადმინისტრაციულ ერთეულებში განსახორციელებელი პროექტების 

შერჩევის უზრუნველსაყოფად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მოსახლეობასთან  

შეხვედრების გრაფიკი 

სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა:  

კახაბერ ფუტკარაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე - სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი; 

სამუშაო ჯგუფის წევრები: მერაბ გვიანიძე,  ნუგზარ აბაშიძე,   თამაზ წულუკძე,  მინდია დიდმანიძე,  სულხან დუმბაძე.  

 

მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი თხილნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

დასახლება შეხვედრის ადგილი მოსახლეობა გამოყოფილი თანხა შეხვედრის თარიღი  

სოფ. თხილნარი სოფ. თხილნარის ცენტრი 2 239 20 000 ლარი 23 მარტი,  14:00 საათი. 

სოფ. აგარა სოფ. აგარას ცენტრი 318 12 000 ლარი 23 მარტი,  16:00 საათი. 

სოფ. ზედა თხილნარი სოფ. ზედა თხილნარის ცენტრი 761 16 000 ლარი 23 მარტი,  17:00 საათი. 

სოფ.  მურვანეთი სოფ.  მურვანეთის ცენტრი 189 10 000 ლარი 25 მარტი,  15:00 საათი. 

სოფ. ომბოლო სოფ. ომბოლოს ცენტრი 204 12 000 ლარი 25 მარტი,  17:00 საათი. 

სოფ. მახო სოფ. მახოს ცენტრი 2 479 20 000 ლარი 26 მარტი,  16:00 საათი. 

სოფ. სიმონეთი სოფ. სიმონეთის ცენტრი 258 12 000 ლარი 26 მარტი,  18:00 საათი. 

 

მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი ჭარნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

დასახლება შეხვედრის ადგილი მოსახლეობა გამოყოფილი თანხა შეხვედრის თარიღი  

სოფ. ახალსოფელი სოფ. ახალსოფელის ცენტრი 2 241 20 000 ლარი 28 მარტი,  15:00 საათი. 

სოფ. ავგია სოფ. ავგიას ცენტრი 846 16 000 ლარი 28 მარტი,  17:00 საათი. 

სოფ. ზედა ჭარნალი სოფ. ზედა ჭარნალის ცენტრი 686 16 000 ლარი 30 მარტი,  15:00 საათი. 

სოფ. ჭარნალი სოფ. ჭარნალის ცენტრი 2 330 20 000 ლარი 30 მარტი,  17:00 საათი. 

 


