
თეთრიწყაროს განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის შედეგები 

შესავალი 

 „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ არის ევროკავშირის მიერ 

მხარდაჭერილი ოთხწლიანი პროექტი, რომელიც ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური 

მოდელების დანერგვით თეთრიწყაროს რეგიონში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას ისახავს 

მიზნად. ევროკავშირის „ლიდერ“ მიდგომის საფუძველზე შეიქმნა ადგილობრივი განვითარების 

ჯგუფი (ლაგი), რომლის მიზანია წვლილი შეიტანოს თეთრიწყაროს მოსახლეობის ცხოვრების 

დონის გაუმჯობესებაში ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების მეშვეობით; 

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი შედგება სამოქალაქო, საჯარო და კერძო სექტორების 

წარმომადგენლებისაგან. თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფმა შეიმუშავა ადგილობრივი 

განვითარების სტრატეგია, რომელშიც ასახულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 

განვითარების პრიორიტეტები და გრძელვადიანი ხედვა. აღნიშნულ სტრატეგიაზე  

დაყრდნობით გაიცემა გრანტები სტრატეგიით დასახული პრიორიტეტების მისაღწევად.  

სტრატეგიის შემუშავების პროცესში მიზნობრივი თემების მაქსიმალურად ჩართულობის 

უზრუნველსაყოფად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების ანალიზის 

პროცესში სხვადასხვა მეთოდი იყო გამოყენებული, მათ შორის ფოკუს-ჯგუფები, დისკუსიები 

ლაგის წევრებსა და თემის სხვა წარმომადგენლებთან და მოსახლეობის გამოკითხვა. 

სტრატეგიული პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით,   ლაგმა გადაწყვიტა თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტის სოფლებში რაოდენობრივი კვლევის ჩატარება. ლაგის მიერ შემუშავდა 

სპეციალური კითხვარი, რომლის საშუალებითაც გამოკითხა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 

მაცხოვრებელი 403 ადამიანი.  

 

კვლევის ამოცანას წარმოადგენდა შემდეგი ძირითადი საკითხების შესწავლა: 

- ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ შემუშავებული სტრატეგიული 

პრიორიტეტების შესაბამისობის დადგენა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ძირითად 

საჭიროებებთან და განვითარების შესაძლებლობებთან; 

- პროექტის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონის დადგენა; 

- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის უმთავრესი პრობლემური 

საკითხების გამოვლენა; 

- პროექტის ფარგლებში საგრანტო კონკურსით გათვალისწინებული ფინანსური 

თანამონაწილეობის სასურველი პროცენტული რაოდენობის გამოვლენა საგრანტო 

განაცხადის  თემატიკის მიხედვით; 

- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის უმთავრესი პრობლემური საკითხების გამოვლენა 

თეთრიწყაროს თემების მიხედვით; 

- პროექტის ფარგლებში საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობის 

დადგენა და პროექტების სავარაუდო თემატიკის დადგენა. 

 

 

 



კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის ფარგლებში გამოყენებული იყო როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი კვლევის 

მეთოდები. კვლევითი პროექტი განხორციელდა ორ ძირითად ეტაპად: 

კვლევის პირველი ეტაპი მოიცავდა ფოკუსირებულ დისკუსიებს თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი მოსახლეობის წარმომადგენლებთან. ფოკუს ჯგუფების 

რესპონტენტებს შეადგენდნენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საინიციატივო ჯგუფების 

წევრები, რომლებიც წარმოადგენენ როგორც საჯარო და კერძო, ასევე, სამოქალაქო სექტორს. 

ფოკუს-ჯგუფებში (8 შეხვედრა 4 ფოკუსურ ჯგუფთან, სულ 86 ადამიანი) დასახელებული იყო 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის უმთავრესი გამოწვევები და საჭიროებები, ასევე ის 

შესაძლებლობები, რომელიც უნდა იქნეს გამოყენებული არსებული გამოწვევების დასაძელვად 

და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოციალ-ეკონომიკური მდგომარების 

გასაუმჯობესებლად. 

კვლევის მეორე საფეხურზე განხორციელდა რაოდენობრივი კვლევა, სპეციალურად 

შემუშავებული კითხვარის საშუალებით, პირისპირი ინტერვიუს ტექნიკის გამოყენებით. 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 403 ინტერვიუ თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით.  

კითხვარის შემუშავების პროცესი მიმდინარეობდა შემდეგნაირად: ფოკუს ჯგუფების 

დისკუსიების შედეგად მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტის მთავარი გამოწვევები და საჭიროებები დაჯგუფდა ოთხ თემატურ 

მიმართულებად, მათ შორის სოფლად ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, სასოფლო-

სამეურნეო/არასასოფლო სამეურნეო ინიციატივების კონკურენტუნარიანობისა და 

მოდერნიზების მხარდაჭერა, ინფრასტრუქტურა, გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების 

მართვა. თითოეული მიმართულებისათვის გამოიკვეთა ფაქტორები/პრობლემები, რომელთაგან 

რესპონდენტებს უნდა აერჩიათ უმნიშვნელოვანესი 5-10 ფაქტორი. 

კითხვარი ასევე შეიცავდა ღია კითხვებს, სადაც რესპონდენტებს  ეძლეოდათ საშუალება, 

ჩაეწერათ საკუთარი მოსაზრებები. კითხვარის პირველადი ვერსია წარმოდგენილი იყო 

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის აღმასრულებელი საბჭოს წევრებისათვის,  განხილვისა 

და შეფასებისათვის. მაქსიმალური ღიაობის მისაღწევად კითხვარი იყო ანონიმური. ის ასევე  

ითარგმნა აზერბაჯანულ და სომხურ ენებზე შესაბამისი სამიზნე ჯგუფებისათვის. 

შერჩევის ზომა და შერჩევის მეთოდი 

კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ოცივე თემის 

მაცხოვრებელი სრულწლოვანი მოსახლეობა, რომელიც შეირჩა შემთხვევითი შერჩევის 

პრინციპით. შერჩევის ზომა განისაზღვრა “Raosoft” - ის შერჩევის ზომის კალკულატორით 

(ცდომილების ზღვარი 5%; ნდობის ინტერვალი 95% და  უკუკავშირის გადანაწილება 50%), 

როგორც რესპონდენტთა საერთო რაოდენობის შესარჩევად, ასევე ოცივე თემიდან 



რესპონდენტთა რეპრეზენტატული რაოდენობის რაოდენობის შესარჩევად.1   (იხ. ცხრილი #1). 

შერჩევისას ასევე გათვალისწინებული იყო გენდერული და ასაკობრივი ბალანსი. 

 

 
ცხრილი #1. შერჩევა თემების მიხედვით 

# თემი შინამეურნეობების 

რაოდენობა 

ადმინისტრაციულ

-ტერიტორიული 

ერთეულების 

მიხედვით 

გამოკითხულთა 

რაოდენობა 

პროცენტი 

1 ასურეთი 516 28 7 

2 ახალსოფელი 108 4 1 

3 ბორბალო 497 33 9 

4 გოლთეთი 126 7 2 

5 დაღეთი 169 10 3 

6 თეთრიწყარო 30932 56 15 

7 თონეთი 214 20 3 

8 ირაგა 234 19 2.6 

9 კლდეისი 19 1 0.4 

10 კოდა 999 66 17 

11 მანგლისი 1123 32 8 

12 მარაბდა 130 9 2.7 

13 ორბეთი 212 9 2 

14 შეხვეტილა 55 3 1 

15 ჩხიკვთა 195 9 2 

16 წინწყარო 630 44 12 

17 ჭივჭავი 270 17 4 

18 ხაიში 134 10 2 

19 ჯორჯიაშვილი 474 25 7 

20 დურნუკი  30 1 0.3 

ჯამი 
 

403 100% 

 

 

 

 

                                                           
1 საქსტატი: თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში კერძო შინამეურნეობების რაოდენობა 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით, 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო 

აღწერის შედეგებით 
2 თეთრიწყაროს თემისთვის წარმოდგენილია მოსახლეობის რაოდენობა 



კვლევის შედეგები 

1.1. დემოგრაფიული მონაცემები 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში გამოკითხული იყო 403 რესპონდენტი თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტის 20 თემიდან. გამოკითხული მოსახლეობის 58% არის ქალი, 40% მამაკაცი, 

ხოლო გამოკითხულთა 2%-მა არ მიუთითა სქესი. (იხ. დიაგრამა #1) რესპონდენტთა ასაკობრივი 

განაწილება იყო შემდეგნაირი: გამოკითხულთა 13% იყო 18-29 წლის ასაკობრივ ჯგუფში, 36% - 

30-45 ასაკობრივ ჯგუფს წარმოადგენდა, 44% - 46-65 წლის ასაკობრივ კატეგორიას მიეკუთვნება, 

ხოლო 7% 65-ზე ზევით ასაკობრივ ჯგუფს წარმოადგენს (იხ. დიაგრამა #2). რაც შეეხება 

რესპონდენტთა სექტორულ განაწილებას, იგი ემთხვევა თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფის 

სექტორულ ბალანსს, 64% მიეკუთვნება სამოქალაქო სექტორს, 25% - საჯარო სექტორს 

წარმოადგენს, ხოლო 12% - კერძო სექტორს (იხ.დიაგრამა #3).  

დიაგრამა #1 გამოკითხულთა სქესი 

 

დიაგრამა #3 გამოკითხულთა სექტორული განაწილება 

დიაგრამა #2 გამოკითხულთა ასაკი 

 

 

 

13%

36%44%

7%

18 - 29

30 - 45

46 - 65

>65

40%

58%

2%

კაცი
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1.2. პროექტის შესახებ ინფორმაცია 

გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობას - 82 %-ს ქონდა ინფორმაცია პროექტისა და მისი 

აქტივობების შესახებ. მათგან 63%- მა მიუთითა, რომ ამ ინფორმაციას უშუალოდ პროექტის 

თანამშრომლებისგან ფლობდა. რესპონდენტთა 22%-ს პროექტის შესახებ ინფორმაციას ლაგის 

წევრებისგან ქონდათ მიღებული. პროექტის შესახებ ინფორმაციის წყაროდ გამოკითხულთა 9% 

- მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლობას, ხოლო 5% საინფორმაციო მასალებს 

ასახელებს. 

1.3. სტრატეგიის შესაბამისობა თეთრიწყაროს განვითარების მიზნებთან 

რესპონდენტთა უმრავლესობას, კერძოდ, 87% -ს, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ 

თეთრიწყაროს განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტულ თემებად დადგენილი ოთხი 

მიმართულება (გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა; სასოფლო - სამეურნეო / 

არასასოფლო - სამეურნეო ინიციატივების კონკურენტუნარიანობისა და მოდერნიზების 

მხარდაჭერა; სოფლად ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; სოფლის ინფრასტრუქტურის 

განვითარება/რეაბილიტაცია)  ადგილობრივ საჭირობებეთან სრულიად შესაბამისად მიაჩნია. 

ხოლო 13% ფიქრობს, რომ ოთხი თემატური მიმართულება ნაწილობრივ შესაბამისობაშია 

ადგილობრივ საჭიროებებთან. გამოკითხულთაგან არცერთი რესპონდენტი არ აღიქვამს 

სტრატეგიულ მიმართულებებს შეუსაბამოდ. 

 

1.4.  ტურიზმის განვითარების ხელის შემშლელი ფაქტორები 

ტურიზმის განვითარების უმთავრესი ხელის შემშლელი ფაქტორების იდენტიფიცირების 

მიზნით, რესპონდენტებს უნდა შეერჩიათ მოცემული 16 პრობლემიდან ათი უმნიშვნელოვანესი 

პრობლემა, ან თავად დაესახელებინათ პრობლემა/ები ღია კითხვის მეშვეობით. იმ ათ 

პრობლემას შორის, რომელიც მოსახლეობის 50% -ზე მეტმა მიიჩნია ტურიზმის განვითარების 

უმთავრეს ხელის შემშლელ ფაქტორად, არის სასტუმროებისა და ღამის გასათევი ადგილების 

ნაკლებობა/არარსებობა; ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებამდე მისასვლელი სამანქანო გზების 

მოუწესრიგებლობა; კვების ობიექტების ნაკლებობა/არარსებობა; საინფორმაციო ნიშნულების 

არარსებობა ტურისტულ ძეგლებთან; სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების არარსებობა (ნაგვის 

ურნებისა და ეკო ტუალეტების არარსებობა);  ტურისტული რუკების, მარშრუტებისა და 

ღირსშესანიშნაობების ერთიანი ბაზის არქონა; ტურისტული საქმიანობისთვის შესაბამისი 

სატრანსპორტო საშუალებების    არარსებობა/ნაკლებობა (სამარშუტო ტაქსები, მაღალი 

გამვლობის ავტომობილები, კვადროციკლები); საინფორმაციო მასალების (ბროშურები, პრომო-

ვიდეო რგოლი, პოსტერები) ნაკლებობა; ახალგაზრდებში ცნობადობის დაბალი დონე; 

სერვისების მოწოდების/მომსახურების დაბალი დონე. 

გამოკითხულთა 50% - ზე ნაკლები თეთრიწყაროს ტურიზმის განვითარების ხელისშემშლელ 

ფაქტორებს შორის ასახელებს საბანაკე/საპიკნიკე ადგილების ნაკლებობა/არარსებობას;  

საფეხმავლო ბილიკების არარსებობა/მოუწესრიგებლობას; ტურისტული ძეგლების 

ზონირების/მარკირების/მონიშვნების /ჯებირების/ არარსებობა/სიმცირეს; საინფორმაციო 

ცენტრების/სალაროების არარსებობას; ველო-ბილიკების არარსებობასა და 



მუზეუმების/საგამოფენო სივრცეების ნაკლებობა/ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობას (იხ. 

ცხრილი #2). 

 
ცხრილი #2. ტურიზმის განვითარების ხელის შემშლელი ფაქტორები 

# ფაქტორი რესპონდენტთა პროცენტული 

რაოდენობა 

1 სასტუმროებისა და ღამის გასათევი ადგილების 

ნაკლებობა/არარსებობა  

79% 

2 ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებამდე მისასვლელი 

სამანქანო გზების მოუწესრიგებლობა  

76% 

3 კვების ობიექტების ნაკლებობა/არარსებობა 72% 

4 საინფორმაციო ნიშნულების არარსებობა 

ტურისტულ ძეგლებთან  

71% 

5 სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების არარსებობა 

(ნაგვის ურნებისა და ეკო ტუალეტების არარსებობა)  

68% 

6 ტურისტული რუკების, მარშრუტებისა და 

ღირსშესანიშნაობების ერთიანი ბაზის არქონა  

65% 

7 ტურისტული საქმიანობისთვის შესაბამისი 

სატრანსპორტო საშუალებების    

არარსებობა/ნაკლებობა (სამარშუტო ტაქსები, 

მაღალი გამვლობის 

ავტომობილები,კვადროციკლები)  

61% 

8 საინფორმაციო მასალების (ბროშურები, პრომო-

ვიდეო რგოლი, პოსტერები) ნაკლებობა  

56% 

9 ახალგაზრდებში ცნობადობის დაბალი დონე  54% 

10 სერვისების მოწოდების/მომსახურების დაბალი 

დონე  

53% 

11 საბანაკე/საპიკნიკე ადგილების 

ნაკლებობა/არარსებობა  

48% 

12 საფეხმავლო ბილიკების 

არარსებობა/მოუწესრიგებლობა  

45% 

13 ტურისტული ძეგლების 

ზონირების/მარკირების/მონიშვნების /ჯებირების/ 

არარსებობა/სიმცირე  

44% 

14 საინფორმაციო ცენტრების/სალაროების არარსებობა 44% 

15 ველო-ბილიკების არარსებობა  35% 

16 მუზეუმების/საგამოფენო სივრცეების 

ნაკლებობა/ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობა   

34% 

 



1.5. მეწარმეობის განვითარების ხელის შემშლელი ფაქტორები 

სასოფლო-სამეურნეო/არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობის განვითარების უმთავრესი ხელის 

შემშლელი ფაქტორების იდენტიფიცირების მიზნით, რესპონდენტებს უნდა შეერჩიათ 

მოცემული 17 პრობლემიდან ათი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, ან თავად დაესახელებინათ 

პრობლემა/ები ღია კითხვის მეშვეობით. იმ ათ პრობლემას შორის, რომელიც მოსახლეობის 50% 

-ზე მეტმა მიიჩნია მეწარმეობის განვითარების უმთავრეს ხელის შემშლელ ფაქტორად არის: 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის პრობლება; ჩამბარებელი და 

გადამამუშავებელი პუნქტების არარსებობა; სარწყავი სისტემის მოუწესრიგებლობა; ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური კადრების სიმცირე; სასაწყობო და სამაცივრე მეურნეობების 

სიმცირე/არარსებობა; თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა; გასაღების ბაზარზე 

წვდომა; საკონსულტაციო-საინფორმაციო სერვის ცენტრების სიმცირე (ბიზნეს ცენტრი, 

მობილური ლაბორატორია, ვეტერინარი, აგრონომი); სასათბურე მეურნეობების სიმცირე; 

სავარგულებამდე, სოფლებამდე მისასვლელი გზების გაუმართავობა. 

გამოკითხულთა 50% - ზე ნაკლებმა მეწარმეობის განვითარების ხელის შემშლელ ფაქტორებს 

შორის დაასახელა: სატრანსპორტო საშუალებებისა  და  საყოფაცხოვრებო 

მომსახურეობის/სერვის ცენტრების არარსებობა; საძოვრებისა და გადასარეკი გზების 

გაუმართაობა; შენობა-ნაგებობებზე ხელმისაწვდმობის პრობლემა; სასაკლაოების 

ნაკლებობა/არარსებობა; რეგულაციებზე/ინფორმაციებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა;  

საკომუნიკაციო საშუალებებზე (მაგ. ინტერნეტი, მობილური კავშირი) ხელმისაწვდომობის 

სიმცირე. (იხ. ცხრილი #3)  

 
ცხრილი #3 მეწარმეობის განვითარების ხელის შემშლელი ფაქტორები 

# ფაქტორი რესპონდენტთა პროცენტული 

რაოდენობა 

1 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე 

ხელმისაწვდომობის პრობლება 

72% 

2 ჩამბარებელი და გადამამუშავებელი პუნქტების 

არარსებობა 

72% 

3 სარწყავი სისტემის მოუწესრიგებლობა 67% 

4 ფინანსნებზე ხელმისაწვდომობა 66% 

5 კვალიფიციური კადრების სიმცირე 64% 

6 სასაწყობო და სამაცივრე მეურნეობების 

სიმცირე/არარსებობა 

58% 

7 თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა 56% 

8 გასაღების ბაზარზე წვდომა 53% 



9 საკონსულტაციო-საინფორმაციო სერვის ცენტრების 

სიმცირე (ბიზნეს ცენტრი, მობილური 

ლაბორატორია, ვეტერინარი, აგრონომი) 

53% 

10 სასათბურე მეურნეობების სიმცირე 52% 

11 სავარგულებამდე, სოფლებამდე მისასვლელი გზების 

გაუმართავობა 

50% 

12 სატრანსპორტო საშუალებებისა  და  

საყოფაცხოვრებო მომსახურეობის/სერვის 

ცენტრების არარსებობა 

43% 

13 საძოვრებისა და გადასარეკი გზების გაუმართაობა 40% 

14 შენობა-ნაგებობებზე ხელმისაწვდმობა 31% 

15 სასაკლაოების ნაკლებობა/არარსებობა 31% 

16 რეგულაციებზე/ინფორმაციებზე ხელმისაწვდომობა 22% 

17 საკომუნიკაციო საშუალებებზე (მაგ. ინტერნეტი, 

მობილური კავშირი) ხელმისაწვდომობის სიმცირე 

22% 

 

1.6. ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელის შემშლელი ფაქტორები 

სოფლის ინფრასტრუქტურის  განვითარების უმთავრესი ხელის შემშლელი ფაქტორების 

იდენტიფიცირების მიზნით, რესპონდენტებს უნდა შეერჩიათ მოცემული 11 პრობლემიდან 

ხუთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, ან თავად დაესახელებინათ პრობლემა/ები ღია კითხვის 

მეშვეობით. იმ პრობლემას შორის, რომელიც მოსახლეობის 50% -ზე მეტმა ინფრასტრუქტურის 

განვითარების უმთავრეს ხელის შემშლელ ფაქტორად დაასახელა არის: სასმელ წყალზე 

ხელმისაწვდომობა (მაგ. დაქსელვა,ფილტრაცია); შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის 

გაუმართავობა; სასოფლო სამეურნეო მიწების გაუსარწყავიანობა; (იხ. ცხრილი #4) 

ცხრილი #4 ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელის შემშლელი ფაქტორები 

# ფაქტორი რესპონდენტთა პროცენტული 

რაოდენობა 

1 სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა ( მაგ. 

დაქსელვა,ფილტრაცია) 

70% 

2 შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა 67% 

3 სასოფლო სამეურნეო მიწების გაუსარწყავიანობა  61%   

4 სპორტულ გამაჯანსაღებელი მოედნებისა და 

დარბაზების სიმცირე  

47% 

5 პარკებისა და სკვერების 

მოუწესრიგებლობა/არასაკმარისი რაოდენობა  

44% 



6 მულტიფუნქციური სათემო ნაგებობების არარსებობა 

(მაგ. კულტურულ შემეცნებითი)  

 

42% 

7 სამედიცინო პუნქტებზე ხელმისაწვდომობა  (მაგ. 

ამბულატორია, საავადმყოფო, აფთიაქი)  

41% 

8 არასრული გაზიფიკაცია  40% 

 

9 მიწისქვეშა კომუნიკაციების 

არარსებობა/გაუმართაობა  

32% 

10 მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობა  28% 

11 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

გაუმართავობა  

23% 

 

1.7. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვასთან დაკავშირებული პრობლემები 

იმ ფაქტორების იდენტიფიცირების მიზნით, რომელიც ყველაზე მეტად უშლის გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების ეფექტურ მართვას,  რესპონდენტებს უნდა შეერჩიათ 

მოცემული 12 პრობლემიდან ხუთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, ან თავად დაესახელებინათ 

პრობლემა/ები ღია კითხვის მეშვეობით. იმ ათ პრობლემას შორის, რომელიც მოსახლეობის 50% 

-ზე მეტმა მიიჩნია გაემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის უმთავრეს ხელის 

შემშლელ ფაქტორად არის: გარემოს დაცვითი ცნობიერების დაბალი დონე; ნაგავსაყრელების 

სიმცირე და მოუწესრიგებლობა; მდინარეებისა და ხევების დაბინძურება; ნაგვის შეგროვებისა 

და გატანის სისტემის გაუმართავობა; 

გამოკითხულთა 50%-ზე ნაკლები გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის 

პრობლემებს შორის ასახელებს: უსახლკარო ცხოველების თავშესაფრის, ვაქცინაციის და 

სტერილიზაციის არარსებობას; ცხოველური ნარჩენების მართვის პრობლემას; ტყის 

რესურსების აღრიცხვიანობისა და კონტროლის პრობლემას/ ტყის მართვის გეგმის არარსებობას; 

ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსების აუთვისებლობას; (იხ. ცხრილი #5) 

                ცხრილი #5 გარემოს დახვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვასთან დაკავშირებული პრობლემები 

# ფაქტორი რესპონდენტთა პროცენტული 

რაოდენობა 

1 გარემოს დაცვითი ცნობიერების დაბალი დონე 70% 

2 ნაგავსაყრელების სიმცირე და მოუწესრიგებლობა 63% 

3 მდინარეებისა და ხევების დაბინძურება 53% 

4 ნაგვის შეგროვებისა და გატანის სისტემის 

გაუმართავობა 

46% 

5 უსახლკარო ცხოველების თავშესაფრის, ვაქცინაციის 

და სტერილიზაციის არარსებობა 

44% 

6 ცხოველური ნარჩენების მართვის პრობლემა 41% 



7 ეკო განათლების პროგრამების ნაკლებობა   39% 

8 ტყის რესურსების აღრიცხვიანობისა და კონტროლის 

პრობლემა / ტყის მართვის გეგმის არარსებობა 

38% 

9 ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსების 

აუთვისებლობა 

30% 

10 ბრაკონიერობა  27% 

11 განახლებადი ენერგიის  წყაროებზე შეზღუდული 

ხელმისაწვდომობა 

19% 

12 კატასტროფის რისკის შეფასების მეთოდოლოგიისა 

და და საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმების 

არარსებობა 

15% 

 

1.8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უმთავრესი პრობლემური 

საკითხები თეთრიწყაროს თემების მიხედვით 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის თითოეული თემისათვის დადგინდა ყველაზე პრობლემური 

საკითხები ოთხივე მიმართულებისათვის. ოცი თემიდან დავითვალეთ 18 თემის 

რესპონდენტთა მონაცემები. კლდეისისა და დურნუკის მოსახლეობის მონაცემები გაანალიზდა 

შეხვეტილასა  და ხაიშის თემთან ერთად სტატისტიკური მნიშვნელობის ქონის მიზნით.  

 

მანგლისის თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს: არასრული 

გაზიფიკაცია (94%); შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა (94%); ტურისტული 

რუკების, მარშრუტებისა და ღირსშესანიშნაობების ერთიანი ბაზის არქონა (94%); უსახლკარო 

ცხოველების თავშესაფრის, ვაქცინაციის და სტერილიზაციის არარსებობა (88%); გასაღების 

ბაზარზე წვდომა  (88%); სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა ( მაგ. დაქსელვა,ფილტრაცია) (82%); 

ფინანსნებზე ხელმისაწვდომობა (82%);  კვების ობიექტების ნაკლებობა/არარსებობა (82%); 

სასტუმროებისა და ღამის გასათევი ადგილების ნაკლებობა/არარსებობა (82%).  

 

ხაიშის  თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს სასოფლო-

სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის პრობლება (100%); შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის 

გაუმართავობა (100%); საკონსულტაციო-საინფორმაციო სერვის ცენტრების სიმცირე (ბიზნეს 

ცენტრი, მობილური ლაბორატორია, ვეტერინარი, აგრონომი) (90%); გარემოს დაცვითი 

ცნობიერების დაბალი დონე (90%); პარკებისა და სკვერების მოუწესრიგებლობა/არასაკმარისი 

რაოდენობა (82%); ნაგავსაყრელების სიმცირე და მოუწესრიგებლობა (82%); უსახლკარო 

ცხოველების თავშესაფრის, ვაქცინაციის და სტერილიზაციის არარსებობა (82%); 

 

თონეთის თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს   არასრული 

გაზიფიკაცია (90%); ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებამდე მისასვლელი სამანქანო გზების 

მოუწესრიგებლობა (85%); სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის პრობლება 

(85%);  ფინანსნებზე ხელმისაწვდომობა (85%); ჩამბარებელი და გადამამუშავებელი პუნქტების 

არარსებობა (85%);  შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა (80%).  



 

ჯორჯიაშვილის თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს    

სასტუმროებისა და ღამის გასათევი ადგილების ნაკლებობა/არარსებობა (89%); კვების 

ობიექტების ნაკლებობა/არარსებობა (85%);  სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების არარსებობა 

(ნაგვის ურნებისა და ეკო ტუალეტების არარსებობა) (85%); სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე 

ხელმისაწვდომობის პრობლება (85%);  ჩამბარებელი და გადამამუშავებელი პუნქტების 

არარსებობა (85%);  გარემოს დაცვითი ცნობიერების დაბალი დონე (85%);  

წინწყაროს თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს სასმელ 

წყალზე ხელმისაწვდომობა ( მაგ. დაქსელვა,ფილტრაცია) – (91%); სარწყავი სისტემის 

მოუწესრიგებლობა (87%). სასოფლო სამეურნეო მიწების გაუსარწყავიანობა (85%); 

ნაგავსაყრელების სიმცირე და მოუწესრიგებლობა (82%);  

 

ასურეთის თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს   სასოფლო-

სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის პრობლება (86%); საინფორმაციო ნიშნულების 

არარსებობა ტურისტულ ძეგლებთან (83%); სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების არარსებობა 

(ნაგვის ურნებისა და ეკო ტუალეტების არარსებობა) (79%);  კვალიფიციური კადრების სიმცირე 

(75%).  

 

დაღეთის თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს   

ტურისტული საქმიანობისთვის შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალებების 

არარსებობა/ნაკლებობა (სამარშუტო ტაქსები, მაღალი გამვლობის ავტომობილები, 

კვადროციკლები) (90%);  სასტუმროებისა და ღამის გასათევი ადგილების 

ნაკლებობა/არარსებობა (80%); კვების ობიექტების ნაკლებობა/არარსებობა (80%); გასაღების 

ბაზარზე წვდომა (80%);  სავარგულებამდე, სოფლებამდე მისასვლელი გზების გაუმართავობა  

(80%). 

გოლთეთის თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს    სარწყავი 

სისტემის მოუწესრიგებლობა (100%); სავარგულებამდე, სოფლებამდე მისასვლელი გზების 

გაუმართავობა (100%); სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაუმართავობა (100%); შიდა 

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა (100%); სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე 

ხელმისაწვდომობის პრობლება (86%); სასოფლო სამეურნეო მიწების გაუსარწყავიანობა (86%); 

სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა ( მაგ. დაქსელვა,ფილტრაცია) (86%); ნაგავსაყრელების 

სიმცირე და მოუწესრიგებლობა (86%). 

 

თეთრიწყაროს თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს    

ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებამდე მისასვლელი სამანქანო გზების მოუწესრიგებლობა (93%); 

სასტუმროებისა და ღამის გასათევი ადგილების ნაკლებობა/არარსებობა (84%); კვების 

ობიექტების ნაკლებობა/არარსებობა (84%); სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების არარსებობა 

(ნაგვის ურნებისა და ეკო ტუალეტების არარსებობა) (81%); 

კოდის თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს   საინფორმაციო 

ნიშნულების არარსებობა ტურისტულ ძეგლებთან (96%); სასტუმროებისა და ღამის გასათევი 

ადგილების ნაკლებობა/არარსებობა (94%);  ტურისტული რუკების, მარშრუტებისა და 



ღირსშესანიშნაობების ერთიანი ბაზის არქონა (91%);  ფინანსნებზე ხელმისაწვდომობა (91%);  

ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებამდე მისასვლელი სამანქანო გზების მოუწესრიგებლობა (88%); 

კვალიფიციური კადრების სიმცირე (87%); სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე 

ხელმისაწვდომობის პრობლება (85%);  სასაწყობო და სამაცივრე მეურნეობების 

სიმცირე/არარსებობა (85%);  ჩამბარებელი და გადამამუშავებელი პუნქტების არარსებობა (84%);  

გარემოს დაცვითი ცნობიერების დაბალი დონე (84%); გასაღების ბაზარზე წვდომა (82%);  

მარაბდის თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს 

ტურისტული რუკების, მარშრუტებისა და ღირსშესანიშნაობების ერთიანი ბაზის არქონა (100%);    

საინფორმაციო ნიშნულების არარსებობა ტურისტულ ძეგლებთან (88%); სასტუმროებისა და 

ღამის გასათევი ადგილების ნაკლებობა/არარსებობა  (88%); კვების ობიექტების 

ნაკლებობა/არარსებობა (88%); ფინანსნებზე ხელმისაწვდომობა (88%); სარწყავი სისტემის 

მოუწესრიგებლობა (88%).  

ახალსოფლის თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს   

საინფორმაციო ნიშნულების არარსებობა ტურისტულ ძეგლებთან (100%); სასტუმროებისა და 

ღამის გასათევი ადგილების ნაკლებობა/არარსებობა (100%); კვების ობიექტების 

ნაკლებობა/არარსებობა (100%); სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის 

პრობლება (100%); თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა (9.8); ჩამბარებელი და 

გადამამუშავებელი პუნქტების არარსებობა (100%); არასრული გაზიფიკაცია (100%); სასოფლო 

სამეურნეო მიწების გაუსარწყავიანობა (100%); პორტულ გამაჯანსაღებელი მოედნებისა და 

დარბაზების სიმცირე (100%); ნაგავსაყრელების სიმცირე და მოუწესრიგებლობა (100%); გარემოს 

დაცვითი ცნობიერების დაბალი დონე (100%).  

შეხვეტილას თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს 

ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებამდე მისასვლელი სამანქანო გზების მოუწესრიგებლობა 

(100%); ტურისტული საქმიანობისთვის შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალებების   

არარსებობა/ნაკლებობა (სამარშუტო ტაქსები, მაღალი გამვლობის ავტომობილები, 

კვადროციკლები) (100%); სასტუმროებისა და ღამის გასათევი ადგილების 

ნაკლებობა/არარსებობა (100%); კვების ობიექტების ნაკლებობა/არარსებობა (100%); 

ახალგაზრდებში ცნობადობის დაბალი დონე (100%); ფინანსნებზე ხელმისაწვდომობა (100%); 

გასაღების ბაზარზე წვდომა (100%);  სავარგულებამდე, სოფლებამდე მისასვლელი გზების 

გაუმართაობა (100%);  ჩამბარებელი და გადამამუშავებელი პუნქტების არარსებობა 

(100%); მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობა (100%);  მრავალფუნქციური სათემო 

ნაგებობების არარსებობა (მაგ. კულტურულ შემეცნებითი) (100%); ადგილობრივი ბუნებრივი 

რესურსების აუთვისებლობა (100%). 

ჩხიკვთას თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს კვების 

ობიექტების ნაკლებობა/არარსებობა (100%);  სასტუმროებისა და ღამის გასათევი ადგილების 

ნაკლებობა/არარსებობა (78%);  სერვისების მოწოდების/მომსახურების დაბალი დონე (78%);  

სოფლის მეურნეობის დარგის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დაბალი დონე 

(78%);  სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა (78%);  სასმელ წყალზე 

ხელმისაწვდომობა ( მაგ. დაქსელვა,ფილტრაცია)(78%). 



 

ორბეთის თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს  

სასტუმროებისა და ღამის გასათევი ადგილების ნაკლებობა/არარსებობა  (100%);  სანიტარულ-

ჰიგიენური პირობების არარსებობა (ნაგვის ურნებისა და ეკო ტუალეტების არარსებობა) (100%) ; 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა  (100%); ბრაკონიერობა (100%); 

ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებამდე მისასვლელი სამანქანო გზების მოუწესრიგებლობა (89%);  

ახალგაზრდებში ცნობადობის დაბალი დონე (89%);  სარწყავი სისტემის მოუწესრიგებლობა 

(89%); ჩამბარებელი და გადამამუშავებელი პუნქტების არარსებობა  (89%); სატრანსპორტო 

საშუალებებისა  და  საყოფაცხოვრებო მომსახურეობის/სერვის ცენტრების არარსებობა (89%); 

მდინარეებისა და ხევების დაბინძურება (89%). 

ირაგას თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს   

ნაგავსაყრელების სიმცირე და მოუწესრიგებლობა (85%); ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებამდე 

მისასვლელი სამანქანო გზების მოუწესრიგებლობა (79%); არასრული გაზიფიკაცია (79%); 

სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების არარსებობა (ნაგვის ურნებისა და ეკო ტუალეტების 

არარსებობა) (74%); ჩამბარებელი და გადამამუშავებელი პუნქტების არარსებობა (740%) 

ჭივჭავის თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს    ტურისტულ 

ღირსშესანიშნაობებამდე მისასვლელი სამანქანო გზების მოუწესრიგებლობა ( 89%); სოფლის 

მეურნეობის დარგის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დაბალი დონე (83%); 

თანამედროვე ტე ქნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა (83%); სარწყავი სისტემის 

მოუწესრიგებლობა (83%); გარემოს დაცვითი ცნობიერების დაბალი დონე (83%); სასმელ წყალზე 

ხელმისაწვდომობა (მაგ.დაქსელვა,ფილტრაცია) (77%). 

 

ბორბალოს თემის მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს:    

ნაგავსაყრელების სიმცირე და მოუწესრიგებლობა (100%); სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა       

( მაგ. დაქსელვა,ფილტრაცია) (91%); მდინარეებისა და ხევების დაბინძურება (88%); ნაგვის 

შეგრობებისა და გატანის სისტების გაუმართავობა (85%); სოფლის მეურნეობის დარგის 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დაბალი დონე (82%); შიდა საგზაო 

ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა (82%); 

1.9. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის უმთავრესი პრობლემური საკითხები 

სქესის მიხედვი 

რესპონდენტებიდან 60% იყო ქალი, ხოლო კაცების 40%. გამოკითხულთა 2%-მა არ მიუთითა 

სქესი.  აღსანიშნავია, რომ გამოკითხული ქალებისა და კაცების მოსაზრებები  პრობლემური 

საკითხების შესახებ,  ყველა შემთხვევაში ემთხვევა ერთმანეთს ოთხივე სტრატეგიული 

მიმართულებისთვის. საშუალო პროცენტული მაჩვენებლები თითოეული მიმართულების 

პრობლემებისათვის სქესის მიხედვით მოცემულია დიაგრამებში  #4; #5; #6; #7 

 



დიაგრამა 4 ტურიზმთან დაკავშირებული პრობლემები 
სქესის მიხედვით 

 

დიაგრამა 5 მეწარმეობასთან დაკავშირებული პრობლემები 
სქესის მიხედვით 

 
 

დიაგრამა 6 ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული 
პრობლემები სქესის მიხედვით 

 

დიაგრამა 7 გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული 
პრობლემები სქესის მიხედვით 

 
 

1.10. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული პრიორიტეტების გამჭოლი თემები 

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი თემატური მიმართულებებისა და მათთან დაკავშირებული 

პრობლემებისა, ფოკუს ჯგუფებმა დაასახელეს  გამოწვევები, რომლებიც საერთოა 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის განვითარების ყველა სტრატეგიული პრიორიტეტისათვის, 

ესენია: ახალგაზრდების ჩართულობა განვითარების პროცესებში; მიგრაცია; დასაქმების 

შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობა; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა; 

ინოვაცია.  იმის დადასგენად, თუ რამდენად ასახავს ფოკუს ჯგუფების მოსაზრებები სრულიად 

თეთრიწყაროს მოსახლეობის ხედვას გამჭოლ პრობლემებთან დაკავშირებით, გამოკითხვის 

დროს რესპონდენტებს ვთხოვეთ, დაელაგებინათ ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემები 

პრიორიტეტების მიხედვით 1 დან 5 ქულის მინიჭებით (5 უმნიშვნელოვანესი), ან 

დაესახელებინათ სხვა პრობლემები.  გამოკითხულთა 63%- მა უმნიშვნელოვანეს პრობლემად 

დაასახელა ორი - ახალგაზრდების ჩართულობა განვითარების პროცესებში და დასაქმების 

57%
40%

3%

ტურიზმთან დაკავშირებული 

პრობლემები

ქალი

კაცი

არ არის 

მითითებული

58%

40%

2%

მეწარმეობასთან დაკავშირებული 

პრობლემები 

ქალი

კაცი

არ არის 

მითითებული

58%

40%

2%

ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული 

პრობლემები

ქალი

კაცი

არ არის 

მითითებული

57%
41%

2%

გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული 

პრობლემები

ქალი

კაცი

არ არის 

მითითებული



შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობა; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის 

პრობლემას რესპონდენტთა 41% - მა მიანიჭა ხუთი ქულა. ხოლო მიგრაციასა და ინოვაციას 43% 

და 41% -მა.  

1.11. სასურველი ფინანსური თანამონაწილეობის საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი 

იმის გათვალისწინებით, რომ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი საგრანტო 

კონკურებისათვის სავალდებულოა თანამონაწილეობა ბენეფიციარების მხრიდან, 

რესპონდენტებს ვკითხეთ თანამონაწილეობის მათთვის მისაღები პროცენტული მაჩვენებელის 

შესახებ. რესპონდენტების მიერ მინიჭებული ქულების საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით, 

შემოთავაზებული იქნა სასურველი თანამონაწილეობის შემდეგი პროცენტული გადანაწილება: 

მეწარმე სუბიექტის/ების მიერ წარმოდგენილი პროექტი  - 20% - იანი თანამონაწილეობა;  

სოციალურ ინიციატივებზე ორიენტირებული პროექტი - 15% - იანი თანამონაწილეობა;  

სახელმწიფო სტრუქტურის/ების მიერ წარმოდგენილი პროექტი - 35%- იანი თანამონაწილეობა; 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის/ების მიერ წარმოდგენილი პროექტი - 30%- იანი 

თანამონაწილეობა.  

1.12. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მსურველების რაოდენობა და სასურველი 

თანამონაწილეობის ჩაშლა სექტორების მიხედვით 

გამოკითხული რესპონდენტების 48% აპირებს საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღებას; 

აქედან გამოკითხული ქალების 50%, ხოლო კაცების 62%.  

სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მეწარმე სუბიექტის/ების მიერ 

წარმოდგენილი პროექტებისთვის საშუალო თანამონაწილეობა უნდა იყოს 20%, სოციალური 

პროექტებისათვის - 15%; სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ წარმოდგენილი პროექტებისთვის 

-  39%, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ - 27%; საჯარო სექტორის 

წარმომადგენლების აზრით, საშუალო თანამონაწილეობა მეწარმე სუბიექტების მიერ 

წარმოდგენილ პროექტებზე უნდა იყოს-  24%; სოციალურ ინიციატივებე ორიენტირებული 

პროექტებისთვის -18%; სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ წარმოდგენილი პროექტებისთვის -  

36%; ხოლო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის-28%; კერძო სექტორის  

წარმომადგენლების აზრით, მეწარმე სუბიექტის/ების მიერ წარმოდგენილი პროექტებისთვის 

საშუალო თანამონაწილეობა უნდა იყოს - 21%; სოციალურ ინიციატივებზე ორიენტირებული 

პროექტებისათვის - 14%; სახელმწიფო სტრუქტურის/ების მიერ წარმოდგენილი 

პროექტებისათვის - 42%;  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის/ების მიერ წარმოდგენილი 

პროექტებისათვის -  24%.  

             ცხრილი 5 სასურველი თანამონაწილეობის ჩაშლა სექტორების მიხედვით 

 მეწარმე 

სუბიექტის/ები

ს მიერ 

წარმოდგენილ

ი პროექტი 

სოციალურ 

ინიციატივებზე 

ორიენტირებულ

ი პროექტი 

სახელმწიფო 

სტრუქტურის/ები

ს მიერ 

წარმოდგენილი 

პროექტი 

სასოფლო-

სამეურნეო 

კოოპერატივის/ები

ს წარმომდგენილი 

პროექტი 

კერძო 

სექტორი 

21% 14% 42% 24% 



საჯარო 

სექტორი 

24% 18% 36% 28% 

სამოქალაქო 

სექტორი 

20% 15% 39% 27% 

 

1.13. სავარაუდო პროექტები თემატიკის მიხედვით 

გამოკითხული მოსახლეობის 48 პროცენტმა (193 ადამიანმა) მიუთითა, რომ აპირებს პროექტის 

ფარგლებში დაგეგმილ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღებას. მათგან 140-მა მიუთითა 

სავარაუდო პროექტის თემატიკა. მათ შორის, ვინც მიუთითა სავარაუდო პროექტის თემატიკა -

54% გეგმავს საგრანტო კონკურსში წარადგინოს სოფლის მეურნეობის პროექტი, როგორიცაა 

კენკროვანი და სამაცივრე მეურნეობის განვითარება; მესაქონლეობა; მეღორეობა; მეთევზეობა; 

სანერგე მეურნეობა;  სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მომსახურება; რძისა და რძის 

პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა; სასათბურე მეურნეობის განვითარება; 

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით მომსახურება; მეფრინველეობა; მეფუტკრეობა. რესპონდენტთა 

19% კონკურსში მონაწილეობას გეგმავს ტურიზმის სფეროს მიმართულებით, მათ შორის 

საოჯახო ტიპის სასტუმროების შექმნა/განვითარება; ტურისტული ატრაქციების 

შექმნა/განვითარება. არასასოფლო-სამეურნეო სამეწარმეო საქმიანობით დაკავება 

გამოკითხულთა 11%-ს სურს, მათ შორის დასახელებული იყო საყოფაცხოვრებო მაღაზიის 

გახსნა,ბაზალტის საწარმო; საკონსერვო ქარხნის შექმნა/განვითარება;  პურსაცხობის 

შექმნა/განვითარება; სატრანსპორტო საშუალებებისა და საყოფაცხოვრებო მომსახურეობის 

სერვის ცენტრების შექმნა; სამშენებლო მასალების წარმოება; აფთიაქის გახსნა. სოფლის 

ინფტასტრუქტურული პროექტებით დაინტერესება გამოკითხულთა 4%-მა გამოთქვა; 

სოციალური ტიპის პროექტები რესპონდენტთა 6%-მა მიუთითა ინტერესის სფეროდ, ხოლო 

გარემოს დაცვა 4%-მა. (იხ. დიაგრამა #8) 

                                                 დიაგრამა #8 სავარაუდო პროექტები თემატიკის მიხედვით 

 

 

 

19%

54%

5%
6%

11%
4%

სავარაუდო პროექტები თემატიკის 

მიხედვით ტურიზმი

სოფლის მეურნეობა

სოფლის 

ინფრასტრუქტურა

სოციალური 

პროექტები

არასასოფლო-

სამეურნეო 

საქმიანობა



შეჯამება და რეკომენდაციები 

წარმოდგენილი კვლევა მიზნად ისახავდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

დამოკიდებულების ასახვას სამიზნე მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური  

საჭიროებებისადმი. კვლევის ფარგლებში სამიზნე თემების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო სტრატეგიის განვითარების პროცესში.  გარდა იმისა, რომ 

აღნიშნული ინფორმაცია, სხვა მონაცემებთან ერთად, საფუძვლად დაედო თეთრიწყაროს 

განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტების გამოვლენას, ის ასევე ხელს შეუწყობს საგრანტო 

განაცხადების შეფასების კომისიას საგრანტო განხილვისა და შეფასების პროცესში იმ 

პრობლემების გათვალისწინებით, რომლებიც პრიორიტეტულად დასახელდა.კონკრეტულად 

კი, თითოეულ თემში აქცენტი გაკეთდება იმ აქტივობების მხარდაჭერაზე, რომლებიც მიზნად 

ისახავს ამავე თემის მიერ ყველაზე მნიშვნელოვნად დასახელებული პრობლემების მოგვარებას.  

წარმოდგენილი რაოდენობრივი კვლევის შედეგები განხილული იყო ადგილობრივი 

განვითარების ჯგუფის წევრების მიერ. რომლის საფუძველზეც შემუშავდა შემდეგი 

რეკომენდაციები:  

თანამონაწილეობის სასურველ მაჩვენებლებს შორის გამოვლინდა, რომ სოციალურ 

ინიციატივებზე ორიენტირებული პროექტებისათვის სასურველი თანამონაწილეობა არის 15%; 

ლაგის წევრების განმარტებით, მოსახლეობას არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია სოციალური ტიპის 

პროექტების მიზნების შესახებ და, ზოგ შემთხვევაში, აქვთ დაბალი ნდობა მსგავსი აქტივობების 

მიმართ.  ლაგის წევრების აზრით, სოციალური პროექტების არსიდან გამომდინარე,  15% - იანი 

თანამონაწილეობა მსგავსი ტიპის პროექტებისათვის არის საკმაოდ მაღალი. აღნიშნული 

საკითხის განხილვისას ასევე გაანალიზდა სოფლის განვითარების საპილოტე პროექტების 

გამოცდილება. შესაბამისად, რეკომენდირებულია, თანამონაწილეობა სოციალური 

პროექტებისთვის განისაზღვროს 10%-ით. კვლევის შედეგების ფოკუს-ჯგუფებში განხილვისას, 

ასევე რეკომენდირებული იყო, არ გაიმიჯნოს სამეწარმეო ტიპის პროექტები და 

კოოპერატივების მიერ წარმოდგენილი პროექტები და თანამონაწილეობის საშუალო 

პროცენტული მაჩვენებელი ორივესთვის განისაზღვროს 25 %- ით. 

ტურიზმის განვითარების ხელისშემშლელ ფაქტორებს შორის დასახელებული იყო: 

მუზეუმების/საგამოფენო სივრცეების ნაკლებობა/ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობა, 

რომელიც ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვან პრობლემად გამოიკვეთა (34%). 

რეკომენდირებულია, ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარება მუზეუმის მნიშვნელობის 

გასააზრებლად ტურიზმის განვითარებისათვის.  

მეწარმეობის მიმართულებით დასახელებული იყო ორი პრობლემა - 

რეგულაციებზე/ინფორმაციებზე ხელმისაწვდომობა და საკომუნიკაციო საშუალებებზე (მაგ. 

ინტერნეტი, მობილური კავშირი) ხელმისაწვდომობის პრობლემა - რომელთაც გამოკითხულთა 

მხოლოდ 22% ასახელებს მეწარმეობის განვითარების მთავარ ხელისშემშლელ ფაქტორებად, 

მაშინ როცა, გასაღების ბაზარზე წვდომის სიმცირე ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხად არის 

დასახელებული (რესპონდენტთა 53%). ლაგის წევრების აზრით, გასაღების ბაზარზე წვდომას, 

ზემოთ დასახელებული პრობლემების მოგვარება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. 

შესაბამისად, აუცილებელია, ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების განხორციელება, რათა 

ხელი შეეწყოს სხვადასხვა პრობლემას შორის კავშირის უკეთ გაცნობიერებას.  


