
1 ვარდისუბანი

სოფ. ვარდისუბანში I,II,III 

ქუჩების დამაკავშირებელი 

გზის რეაბილიტაცია

გზები

პროექით გათვალისწინებულია 1130 

გეძ.მ 5სმ სისქის ასფალტობეტონის 

საფარის მოწყობა

500 1130 256,560.9

2
ვერხვისმინდო

რი

სოფ.ვერხვისმინდორში 

მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია

გზები

პროექით გათვალისწინებულია 2130 

გეძ.მ 5სმ სისქის ასფალტობეტონის 

საფარის მოწყობა

300 2124 365,919.3

3 ბოლქვი

სოფ.ბებურიანი-ბოლქვის 

დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია

გზები

პროექით გათვალისწინებულია 1180 

გეძ.მ 5სმ სისქის ასფალტობეტონის 

საფარის მოწყობა

2000 1380 297,986.1

4 პატარაგორი
სოფ.პატარაგორში მე-2 ქუჩის 

რეაბილიტაცია
გზები

პროექით გათვალისწინებულია 2832 

გეძ.მ 5სმ სისქის ასფალტობეტონის 

საფარის მოწყობა

1000 2810 566,728.7

5 ქ. ლაგოდეხი

ქ. ლაგოდეხში 

გურამიშვილის ქუჩის 

რეაბილიტაცია

გზები

პროექით გათვალისწინებულია 4310 

გეძ.მ 5სმ სისქის ასფალტობეტონის 

საფარის მოწყობა

800 560 133,822.7

6
ქალქვა         

ნამესრალი

სოფ. ქალქვა-ნამესრალში 

გზის რეაბილიტაცია
გზები

პროექით გათვალისწინებულია 560 

გეძ.მ 5სმ სისქის ასფალტობეტონის 

საფარის მოწყობა

700 4310 771,588.6

საკასო 

შესრულება 

თანადაფინანსე

ბის 

გათვალისწინე

ბით 

პროექტის 

განხორციელე

ბის ადგილი
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7 ქ. ლაგოდეხი
ქ.ლაგოდეხში  ჯანელიძის 

ქუჩის რეაბილიტაცია
გზები

პროექით გათვალისწინებულია 1200 

გეძ.მ 5სმ სისქის ასფალტობეტონის 

საფარის მოწყობა

3000 1200 444,845.2

8 განათლება

სოფ. განათლებაში შიდა 

გზების რეაბილიტაცია მე-2 

ეტაპი

გზები

პროექით გათვალისწინებულია 1732 

გეძ.მ 5სმ სისქის ასფალტობეტონის 

საფარის მოწყობა

400 1650 567,288.0

9 კართუბანი
სოფ. კართუბანში სასაფლაოს 

ქუჩის რეაბილიტაცია
გზები

პროექით გათვალისწინებულია 1763  

გეძ.მ 5სმ სისქის ასფალტობეტონის 

საფარის მოწყობა

1500 1772 480,152.7

10 ლაგოდეხი
ქ.ლაგოდეხში N3 საბავშვო 

ბაღის რეაბილიტაცია
 ბაღები

პროექტით გათვალისწინებული 

საბავშვო ბაღის სრული 

რეაბილიტაცია

100 4 ჯგუფი 597,007.8

11 ლაგოდეხი
სულხან-საბა ორბელიანის 

ქუჩის რეაბილიტაცია
გზები

პროექით გათვალისწინებულია 500 

გრძ.მ ასფალტობეტონის საფარის 

მოწყობა

2000 890 414,155.9

12 ცოდნისკარი

სოფ. ცოდნისკარში 

ჭაბურღილისა და 

წყალსადენი მაგისტრალის 

მოწყობა

წყლები 200
1ჭაბ. 2750 

მაგისტრალი
266,156.4

13 ლაგოდეხი
ქ. ლაგოდეხში ასათიანის 

ქუჩის რეაბილიტაცია
გზები

პროექით გათვალისწინებულია 500 

გრძ.მ ასფალტობეტონის საფარის 

მოწყობა

500 515 198,459.6

14 მაწიმი
სოფ. მაწიმში შიდა გზების 

რეაბილიტაცია
გზები

პროექით გათვალისწინებულია 2800 

გრძ.მ 5სმ სისქის ასფალტობეტონის 

საფარის მოწყობა

350 2800 684,215.4



15 თელა

სოფ. თელაში სკოლის ქუჩის 

რეაბილიტაცია გზები

პროექით გათვალისწინებულია 780 

გრძ.მ 5სმ სისქის ასფალტობეტონის 

საფარის მოწყობა

700 780 218,935.0

16 ლაგოდეხი

ქალაქ ლაგოდეხში 300 

არაგველის ქუჩის 

რებილიტაცია

გზები

პროექტით გათვალისწინებული 393 

გრძ.მ 5სმ სისქის ასფალტო-ბეტონის 

საფარის მოწყობა

2000 393 180,761.0

17 ჭიაური

სოფ. ჭიაურში მე-5 ქუჩის 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

გზები

პროექტით გათვალისწინებული 541 

გრძ.მ 5სმ სისქის ასფალტო-ბეტონის 

საფარის მოწყობა

150 541 121,570.9

18 არეშფერანი

სოფელ არეშფერანში 

კაკლიანის უბანში 

ჭაბურღილისა და 

წყალსადენი მაგისტრალის 

მოწყობა

წყლები 200

1 ჭაბურღილი  

1985 

მაგისტრალი

211,620.9

19 ლაგოდეხი

ქ. ლაგოდეხში, 

თავისუფლების ქუჩისა და 

ვაშლოვანის ქუჩის 

დამაკავშირებელი გზის 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

გზები 3000 395 101,348.9

20 ლაგოდეხი
ქ.ლაგოდეხში თამარ მეფის 

ქუჩის რეაბილიტაცია
გზები 5000 750 324,745.1

21 ლაგოდეხი
ქ. ლაგოდეხში წმინდა ნინოს 

ქუჩის რეაბილიტაცია
გზები 5000 900 553,994.4



1
ვერხვისმინდო

რი

სოფ. ვერხვისმინდორში  

მდ.არეშესზე  ნაპირსამაგრი 

გაბიონის მოწყობა

გაბიონი
სოფ. ვერხვისმინდორში, მდ. არეშზე 

მოეწყობა სანიაღვრე არხი
250 76 85850

2 ჭაბუკიანი

სოფ. ჭაბუკიანიდან  სოფ. 

ქვემო ნაშოვარში  

გადასავლელ გზაზე  

არსებულ  არხზე გაბიონის 

მოწყობა 

გაბიონი

სოფ. ჭაბუკიანიდან  სოფ. ქვემო 

ნაშოვარში  გადასავლელ გზაზე  

არსებულ  არხზე მოეწყობა გაბიონი 

2000 175 75553.51

3 ლაგოდეხი

ქ.ლაგოდეხში გივი 

გოგობერიშვილის 

მიმდებარედ ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები

გაბიონი

ქ. ლაგოდეხში მდ. ლაგოდეხის ხევზე 

მოეწყობა ნაპირსამაგრი დამცავი 

კედელი

1000 7 11232.87

4 ბებურიანი

სოფ. ბებურიანიდან სოფ. 

ბალღოჯიანში მისასვლელი 

გზის მარჯვენა მხარეს მდ. 

ინაბოტზე ნაპირსამაგრი 

გაბიონის მოწყობი

გაბიონი

სოფ. ბებურიანიდან სოფ. 

ბალღოჯიანში მისასვლელი გზის 

მარჯვენა მხარეს მდ. ინაბოტზე 

მოეწყობა ნაპირსამაგრი გაბიონი

500 30 13477.8

5 ონანაური

სოფ. აფენიდან  სოფ. 

ონანაურამდე 

მიმართულებით (400 გრძ. მ) 

გარე განათების ბოძებისა და 

სანათების მოწყობის 

სამუშაოები

გარე 

განათება

სოფ. აფენიდან სოფ. ანანაურამდე 

მოეწყობა გარე განათება
1950 400 10207.33

6 ონანაური

სოფ. ონანაურიდან სოფ. 

ჭაბუკიანამდე II 

გადასასვლელის გარე 

განათების მოწყობის 

სამუშაოების შესყიდვა.

გარე 

განათება

სოფ. ჭაბუკიანიდან სოფ. ონანურის 

გადასავლელამდე მოეწყობა გარე 

განათება

990 400 9671.57

7 ონანაური

სოფ. ონანაურიდან  სოფ. 

ჭაბუკიანამდე   (400 გრძ. მ) 

გარე განათების ბოძებისა და 

სანათების მოწყობის 

სამუშაოები

გარე 

განათება

სოფ. ჭაბუკიანიდან სოფ. ონანურის 

გადასავლელამდე მოეწყობა გარე 

განათება

990 400 9633.88

ადგილობრივი ბიუჯეტი



8 ონანაური

სოფ. აბაშისწილიდან სოფ. 

ონანაურამდე (სასაფლაოს 

გავლით)გზაზე  (650 გრძ. მ) 

გარე განათების ბოძებისა და 

სანათების მოწყობის 

სამუშაოები

გარე 

განათება

სოფ. აბაშისწილიდან სოფ. 

ონანაურამდე სასაფლაოს გავლით 

მოეწყობა გარე განათება

850 650 9401.37

9 არეშფერანი

სოფ. არეშფერანში 

(კაკლიანი) (650 გრძ. მ) გარე 

განათების ბოძებისა და 

სანათების მოწყობის 

სამუშაოები

გარე 

განათება

სოფ. არეშფერანში, კაკლიანის უბანში 

მოეწყობა გარე განათება
200 650 6397.96

10
ქვეემო 

გურგენიანი

სოფ. ქვემო გურგენიანის და 

სოფ. ზემო გურგენიანის 

დამაკავშირებელი გზის გარე-

განათების მოწყობის 

სამუშაოები

გარე 

განათება

სოფ. ქვემო გურგენიანის და სოფ. 

ზემო გურგენიანის დამაკავშირებელ 

გზაზე გარე განათების მოწყობა

800 950 21227.02

11 თელა

სოფ. თელაში  გარე-

განათების მოწყობის 

სამუშაოები

გარე 

განათება

სოფ. თელაში  მოეწყობა გარე-

განათება 
770 850 20464.93

12
ქვემო 

მსხალგორი

სოფ. მსხალგორში 

(სასაფლაოს 

მიმართულებით) გარე-

განათების მოწყობის 

სამუშაოები

გარე 

განათება

სოფ. მსხალგორში (სასაფლაოს 

მიმართულებით) მოეწყობა გარე-

განათება 

1000 970 25763.1

13 ბაისუბანი

სოფ. ბაისუბანში (სასაფლაოს 

მიმართულებით) გარე-

განათების მოწყობის 

სამუშაოები

გარე 

განათება

სოფ. ბაისუბანში (სასაფლაოს 

მიმართულებით) მოეწყობა გარე-

განათება

900 350 2955.35



14 გიორგეთი  

სოფ.გიორგეთიდან 

სოფ.კაბლის მიმართულებით 

(2600 გრძ.მ) სოკარის 

ბენზინგასამართის 

მიმდებარედ გზის მარჯვენა 

მხარეს გარე განათების 

ბოძებისა და სანათების  

მოწტობის სამუშაოები

გარე 

განათება

სოფ.გიორგეთიდან სოფ.კაბლის 

მიმართულებით (2600 გრძ.მ) სოკარის 

ბენზინგასამართის მიმდებარე 

ტერიტორიიდან გზის მარჯვენა 

მხარეს მოეწყობა გარე განათება

10000 2600 67245.21

15 თამარიანი

სოფ. თამარიანის 

სასაფლაოსთან მისასვლელი 

ქუჩის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

გზები

სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე 352 

გრძ.მ დაიგება ასფალტო-ბეტონის 

საფარი

690 352 81097.85

16 კავშირი შიდა გზების რეაბილიტაცია გზები
მოეწყობა 706 გრძ.მ ასფალტო-

ბეტონის საფარი
300 706 211007.5

17 ონანაური

სოფ. ჭაბუკიანი ონანაურის 

დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია

გზები
მოეწყობა  870 გრძ.მ ასფალტო-

ბეტონის საფარი870
700 870 188127.5

18 განჯალა

სოფელ განჯალისა 

(სკოლიდან) და სოფელ 

უზუნთალის 

დამაკავშირებელი გზის 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

გზები

სოფელ განჯალისა (სკოლიდან) და 

სოფელ უზუნთალის 

დამაკავშირებელი გზაზე მოეწყობა 

ასფალტო-ბეტონის საფარი

3900 1101 230000

19 ქვ.გურგენიანი

სოფ. ქვემო გურგენიანში 

გზის საფარის 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

გზები
სოფ. ქვემო გურგენიანში მოეწყო 

ასფალტო-ბეტონის საფარი
350 1040 644224.71

20 საქობო
სოფ. საქობოს მე-2 ქუჩის 

რეაბილიტაცია
გზები

სოფ. საქობოს მე-2 ქუჩაზე დაიგება 

ასფალტო-ბეტონის საფარი
100 500

21 გვიმრიანი
სოფ. პატარა გვიმრიანის 

გზის რეაბილიტაცია 
გზები

სოფ. პატარა გვიმრიანის მოეწყობა 

ასფალტობეტონის საფარი
150 4275

22 მშვიდობიანი
სოფ. მშვიდობიანში მე-4 და 

მე-5 ქუჩის რეაბილიტაცია 
გზები

სოფ. მშვიდობიანში მე-4 და მე-5 

ქუჩაზე მოეწყობა ასფალტო-ბეტონის 

საფარი

300 1730



23 წითელიგორი

სოფ. წითელი გორის და სოფ 

ჭიაურის შიდა გზაზე 

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

გზები

სოფ. წითელი გორის და სოფ ჭიაურის 

შიდა სასოფლო გზებზე მოეწყობა 

ა/ბეტონის საფარი

1000 1895

24 ონანაური

სოფ.ონანაური- აბაშისწილის 

დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია

გზები

სოფ.ონანაური- აბაშისწილის 

დამაკავშირებელი გზაზე მოეწყობა 

ასფალტო-ბეტონის საფარი

850 720

25
მუნიციპალიტ

ეტი

ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე 

დაზიანებული ასფალტო-

ბეტონის საფარის 

პერიოდული აღდგენითი 

სამუშაოები

გზები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ცალკეულ 

დაზიანებულ ადგილებზე დაიგება 

ასფალტო-ბეტონის საფარი  

15000 3300კვ.მ 146078.1

26  ნინიგორი
სოფ. ნინიგორში მილხიდის 

მოწყობა 
მილხიდები

სოფ. ნინიგორში მოეწყობა ლითონის 

მილხიდი
100 6 4757.29

27 კაბალი

სოფ. კაბლის 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მილხიდების 

მოწყობი

მილხიდები

კაბლის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მოეწყობა ლითონის 

მილხიდები

5900 137 39108.87

28 ლაგოდეხი
 საკრებულოს  შენობაში 

პანდუსის მოწყობა
პანდუსი

 საკრებულოს შენობაში მოეწყობა  

პანდუსი
2000 1 23129.74

29
ზემო 

გურგენიანი

 სოფ. ზემო გურგენიანში 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოები

სანიაღვრე
სოფ. ზემო გურგენიანში მოეწყობა 

სანიაღვრე არხი
440 164 14667.34

30 ლაგოდეხი

ქ. ლაგოდეხში რობაქიძის 

ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 

მოწყობის სამუშაოები

სანიაღვრე
ქ. ლაგოდეხში რობაქიძის ქუჩაზე 

მოეწყობა სანიაღვრე არხი
100 75 18586.96

31 პატარა გორი

სოფ. პატარა გორში 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოები

სანიაღვრე
სოფ. პატარა გორში მოეწყობა 

სანიაღვრე არხი
200 380 35227.46

32 გვიმრიანი
სოფ. გვიმრიანში სანიაღვრე 

არხის მოწყობა
სანიაღვრე

სოფ. გვიმრიანში მოეწყობა სანიაღვრე 

არხი
300 860 30613.49

33 ვარდისუბანი

სოფ. ვარისუბანში მე-4 

ქუჩაძე სანიაღვრე არხის 

მოწყობა

სანიაღვრე
სოფ. ვარისუბანში მე-4 ქუჩაზე 

მოეწყობა სანიაღვრე არხი
300 1086 53528.82



34 თელა

სოფ. თელაში სანიაღვრე 

არხების მოწყობის 

სამუშაოების შესყიდვა

სანიაღვრე
სოფ. თელაში მოეწყობა სანიაღვრე 

არხები
200 59 30534.24

35 ლაგოდეხი

ქ.ლაგოდეხში 

ახალგზრდობისა და 

კავკასიონის ქუჩების 

დამაკავშირებელი სარწყავ 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოები

სანიაღვრე

ქ.ლაგოდეხში მოეწყო 

ახალგზრდობისა და კავკასიონის 

ქუჩების დამაკავშირებელი სარწყავ 

სანიაღვრე არხი

600 182 25046.23

36 კავშირი

სოფ. კავშირში სანიაღვრე 

არხის და ცხაურების 

მოწყობის სამუშაოები.

სანიაღვრე
სოფ. კავშირში მოეწყობა სანიაღვრე 

არხი და ცხაურები
200 146 25463.11

37 ქალქვა 

 სოფ. ქალქვაში სანიაღვრე 

არხზე გადასასვლელი 

მონოლითური რკინა-

ბეტონის ხიდ-ბოგირების 

მოწყობის სამუშაოები.

სანიაღვრე

 სოფ. ქალქვაში სანიაღვრე არხზე 

მოეწყობა გადასასვლელი 

მონოლითური რკინა-ბეტონის ხიდ-

ბოგირები

90 105 34652.37

38 ბაისუბანი

სოფ. ბაისუბანში რკინა-

ბეტონის სანიაღვრე არხის 

მოწყობის სამუშაოები

სანიაღვრე
სოფ. ბაისუბანში მოეწყობა რკინა-

ბეტონის სანიაღვრე არხი
50 55

39 ლაგოდეხი

ქ. ლაგოდეხში ზაქათლის 

ქუჩაზე (ავერსის აფთიაქის 

გვერდით) ბეტონის 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოები

სანიაღვრე

ქ. ლაგოდეხში ზაქათლის ქუჩაზე 

(ავერსის აფთიაქის გვერდით) 

მოეწყობა ბეტონის სანიაღვრე არხი

100 43 6766.99

40 გვიმრიანი

 სოფელ გვიმრიანში 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოები

სანიაღვრე

პროექტით გათვალისწინებულია 145 

გრძ.მ სანიაღვრე არხის მოწყობა 

მილხიდის და პარაპეტები

50 145 30272.73



41
მუნიციპალიტ

ეტი

სოფ. ქალქვის გადასახვევში; 

სოფ. ლელიანის 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულში; სოფ ონანაურში; 

სოფ. უზუნთალის სკოლის 

მიმდებარედ; 

სოფ.ყარაჯალის სკოლის 

მიმდებარედ; სოფ. ონანაური-

ჭაბუკიანის დამაკავშირებელ 

გზაზე) ბარიერისა და საგზაო 

ნიშნების მოწყობა.

სიჩქარის 

შემზღუდავი

სოფ. ქალქვის გადასახვევში; სოფ. 

ლელიანის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში; სოფ ონანაურში; სოფ. 

უზუნთალის სკოლის მიმდებარედ; 

სოფ.ყარაჯალის სკოლის 

მიმდებარედ; სოფ. ონანაური-

ჭაბუკიანის დამაკავშირებელ გზაზე)  

მოეწყობა სიჩქარის შემაფერხებელი 

ბარიერები და საგზაო ნიშნები

3000 112 18311.38

42 ჭიაური

 სოფ. ჭიაურში 

ხელოვნურსაფარიანი მინი 

სტადიონისა და სპორტული 

ინფრასტრუქტურის 

მოწყობის სამუშაოები

სტადიონი

 სოფ. ჭიაურში მოეწყობა 

ხელოვნურსაფარიანი მინი სტადიონი 

და სპორტული ინფრასტრუქტურა

1200 1

43
ზემო 

ნაშოვარი    

სოფ. ზემო ნაშოვარში  

სპორტული 

ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა.

ფიტნესი
სოფ. ზემო ნაშოვარში მოეწყობა 

სპორტული ინფრასტრუქტურა
360 1 26437.85

44     სვიდება

სოფ. სვიდებაში  სპორტული 

ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა.

ფიტნესი
სოფ. სვიდებაში მოეწყობა  

სპორტული ინფრასტრუქტურა
230 1 23146.51

45 ჭაბუკიანი

სოფ. ჭაბუკიანში  მდებარე 

ამორტიზირებული საბავშვო 

ბაღების შენობების დაშლის, 

სამშენებლო უბნის 

მოსამზადებელი და 

გაწმენდითი სამუშაოები

შენობა 

დემონტაჟი

სოფელ ჭაბუკიანში დემონტაჟი 

ჩაუტარდება ამორტიზებულ საბავშვო 

ბაღის შენობას

600 1



46 ჭიაური

სოფ.  სოფ. ჭიაურში მდებარე 

ამორტიზირებული საბავშვო 

ბაღების შენობების დაშლის, 

სამშენებლო უბნის 

მოსამზადებელი და 

გაწმენდითი სამუშაოები

შენობა 

დემონტაჟი

სოფელ ჭიაურში დემონტაჟი 

ჩაუტარდება ამორტიზებულ საბავშვო 

ბაღის შენობას

1150 1

47
ზემო 

მსხალგორი

ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფ. 

ზემო მსხალგორში 

წყალსადენი მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია

წყლები
მოეწყობა 347 გრძ.მ ასმელი წყლის 

მაგისტრალი
600 347 12895.24

48 ზემო ბოლქვი

სოფ. ზემო ბოლქვში 

ჭაბურღილის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები

წყლები
მოეწყობა ჭაბურღილი და სასმელი 

წყლუის მაგისტრალი
300 1 26696.19

49
ზემო 

გურგენიანი

სოფ. ზემო გურგენიანში 

წყალსადენი მაგისტრალის 

მოწყობა

წყლები
მოეწყობა 333 გრძ.მ სამსელი წყლის 

მაგისტრალი
360 333 9167.66

50 ფიჩხიბოგი

სოფ. ფიჩხიბოგირში 

ჭაბურღილისა და 

წყალსადენი მაგისტრალის 

მოწყობა

წყლები
მოეწყობა ჭაბურღილი და სასმელი 

წყლუის მაგისტრალი
300

1 ჭაბ 2410 

მეტრი
189914.31

51 სვიდება

სოფ. სვიდებაში 

ჭაბურღილისა და 

წყალსადენი მაგისტრალის 

მოწყობა

წყლები
მოეწყობა ჭაბურღილი და სასმელი 

წყლუის მაგისტრალი
250

1 ჭაბ  1275 

მეტრი
112836.5

52 ნინიგორი

სოფ. ნინიგორში სათავე 

ნაგებობის და წყალსადენი 

მაგისტრალის მოწყობა

წყლები
მოეწყობა ჭაბურღილი და სასმელი 

წყლის მაგისტრალი
500 1 236074

53 ბებურიანი

სოფელ ბებურიანში, შუა 

ქუჩაზე ჭაბურღილის 

მოწყობა და სასმელი წყლის 

მაგისტრალზე დაერთება

წყლები

სოფ. ბებურიანში, შუა ქუჩაზე 

მოეწყობაჭაბურღილი და სასმელი 

წყლის მაგისტრალი

250 60 68782.39



54 თამარიანი

სოფელ თამარიანში ვიტალი 

ჩაბატარევის საკარმიდამო 

ნაკვეთის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე 

(ტერიტორიის ადგილზე 

დაზუსტებით) ჭაბურღილის 

მოწყობა

წყლები

სოფ. თამარიანში ვიტალი 

ჩაბატარევის სახლთან მოეწყობა 

ჭაბურღილი

600 1 76879.59

55 ხიზა

სოფ. ხიზაში სასმელი წყლის 

სათავე ნაგებობისა და 

მაგისტრალის მოწყობა

წყლები

სოფ. ხიზაში მოეწყობა სასმელი 

წყლის სათავე ნაგებობა და სასმელი 

წყლის მაგისტრალი

75 2280

56 ცოდნისკარი

სოფ.ცოდნისკარში სასმელი 

წყლის სათავე ნაგებობისა და 

მაგისტრალის მოწყობა

წყლები

სოფ.ცოდნისკარში მოეწყობა სასმელი 

წყლის სათავე ნაგებობა და სასმელი 

წყლის მაგისტრალი

240 105 69430.29

57 გვიმრიანი

სოფ.გვიმრიანში სასმელი 

წყლის მაგისტრალის 

მოწყობა

წყლები 31444.66

58 ქვემო ხეჩილი

სოფ.ქვემო ხეჩილში სასმელი 

წყლის სათავე ნაგებობის 

სანიტარული ზონის 

რეაბილიტაცია

წყლები 1981.67

59 ზემო ხეჩილი

სოფ.ზემო ხეჩილში სასმელი 

წყლის სათავე ნაგებობისა და 

სანიტარული ზონის 

რეაბილიტაცია

წყლები 13979.49

60 მშვიდობიანი

სოფ.მშვიდობიანში მე-4 

ქუჩაზე ბესარიონ 

ათანელოვის საკარმიდამო 

მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ 

არსებული სასმელი წყლის 

რეზერვუარის შეცვლის 

სამუშაოები

წყლები

სოფ.მშვიდობიანში მე-4 ქუჩაზე 

ბესარიონ ათანელოვის საკარმიდამო 

მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ 

შეიცვლება არსებული სასმელი წყლის 

რეზერვუარი

150 1 8511.09



61 ლელიანი

სოფ.ლელიანში საკრებულოს 

შენობის ტერიტორიაზე 

არსებული სასმელი წყლის 

რეზერვუარის შეცვლის 

სამუშაოები

წყლები

სოფ.ლელიანში საკრებულოს შენობის 

ტერიტორიაზე შეიცვლება არსებული 

სასმელი წყლის რეზერვუარი

300 1 8954.93

62 თელა

სოფ.თელაში სასმელი წყლის 

სათავე ნაგებობისა და 

მაგისტრალის მოწობა

წყლები

სოფ.თელაში მოეწყობა სასმელი 

წყლის სათავე ნაგებობა და სასმელი 

წყლის მაგისტრალი

700 322 23537.66

63 ფონა

სოფ. ქვ. ფონის მიმდებარე 

უსახელო მდინარეზე 

საცალფეხო ხიდის მოწყობა

ხიდები მობა 18 გრძ.მ საცალფეხო ხიდი 175 18 32724.79

64 არეშფერანი

სოფ. არეშფერანში მდ. 

აფენის ხევზე საცალფეხო 

ხიდის მოწყობა

ხიდები მოეწყობა  28 გრძ.მ საცალფეხო ხიდი 300 28 39646.79

65
ვერხვისმინდო

რი

სოფ. ვერხვისმინდორში, მდ. 

არეშზე, ძველი სასაფლაოს

მიმდებარე ტერიტორიაზე 

(ტერიტორიის ადგილზე

დაზუსტებით) რკინა-

ბეტონის კონსტრუქციის 

ხიდის

მოწყობა

ხიდები
მდ. არეშზე მოეწყობა საცალფეხო 

ხიდი
160 1 40191

66 ფოდაანი

სოფ. ფოდაანში, ვენახებთან 

მისასვლელ გზაზე, მდ. 

შავწყალაზე, (ტერიტორიის 

ადგილზე დაზუსტებით) 

რკინა-ბეტონის 

კონსტრუქციის ხიდის 

მოწყობა

ხიდები
მდ. შავწყალაზე მოეწყობა საცალფეხო 

ხიდი
350 1 41499



67 შეერთება

სოფ. შეერთებაში, 

ცენტრალურ ტრასასთან

დამაკავშირებელ გზაზე, მდ. 

ჭვარტლის ხევზე,

(ტერიტორიის ადგილზე 

დაზუსტებით) რკინა-

ბეტონის

კონსტრუქციის ხიდის 

მოწყობა 

ხიდები
მდ. ჭვარტლის ხევზე მოეწყობა 

საცალფეხო ხიდი
200 1 47668.58

68 აფენი

სოფ. აფენში საცალფეხო 

ხიდის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

ხიდები
სოფ. აფენში საცალფეხო ხიდის 

რეაბილიტაცია
1000 6 13937.96

1 ჩადუნიანი სოფ. ჩადუნიანის ს/ბაღი ბაღები

უმცროსი ჯგუფის სველი წერტილის 

რეაბილიტაცია და ბაღის ეზოში 

პერსონალისთვის სველი წერტილის 

აშენება 

48 13568.83

2 ნინიგორი სოფ. ნინიგორის ს/ბაღ ბაღები
ბაღის აივანზე პერსონალისთვის 

სველი წერტილის მოწყობა
64 9175.63

3 გურგენია სოფ. გურგენიანის ს/ბაღი ბაღები
ბაღის შენობაზე პერსონალისთვის 

სველი წერტილის მიშენება
24 9033.4

4 მსხალგორი სოფ. მსხალგორის  ს/ბაღი ბაღები
ბაშის აივანზე პერსონალისთვის 

სველი წერტილის მოწყობა
48 8779.39

5 ვარდისუბანი სოფ. ვარდისუბნისს/ბაღი ბაღები
უმცროსი და უფროსი ჯგუფების 

სველი წერტილების რეაბილიტაცია
64 14862.88

6 მაწიმი სოფ. მაწიმის ს/ბაღ ბაღები
ბაღის შენობასი პერსონალისთვის 

სველი წერტილის მოწყობა
23 9102

7 ბაღდადი სოფ. ბაღდადის ს/ბაღი ბაღები
ბაღის ეზოში პერსონალისთვის 

სველი წერტილის აშენება
31 10456.8

8 გვიმრიანი სოფ. გვიმრიანის ს/ბაღი ბაღები
ბაღის ეზოში პერსონალისთვის 

სველი წერტილის აშენება
25 9921.23

9 ფონა სოფ. ფონის ს/ბაღი ბაღები სველი წერტილის რეაბილიტაცია 20 3729.45

10 საქობო სოფ. საქობოს ს/ბაღი ბაღები
ბაღის ეზოში პერსონალისთვის 

სველი წერტილის აშენება
18 9771.68

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 აგვისტოს N 1678  განკარგულება



1 კაბალი

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

კაბლის #1 საჯარო სკოლა

სკოლა

სახურავის რეაბილიტაცია, კარ-

ფანჯრების შეცვლა და საპირფარეშოს 

აშენება

400 160645.1

2 არეშფერანი

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

არეშფერანის საჯარო სკოლა

სკოლა
სველი წერტილის რეაბილიტაცია - 

შენობაში მოეწყობა სველი წერტილი
121 50359.23

3 უზუნთალა 

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

უზუნთალის საჯარო სკოლა

სკოლა
სველი წერტილის რეაბილიტაცია - 

შენობაში მოეწყობა სველი წერტილი
186 42437.24

4 ყარაჯალა

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ყარაჯალის საჯარო სკოლა

სკოლა
სველი წერტილის რეაბილიტაცია -

შენობაში მოეწყობა სველი წერტილი
204 60993.19

5 გვიმრიანი გვიმრიანის საჯარო სკოლა სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია -

შენობის აივანზე მოეწყობა სველი 

წერტილი

50 55479.65

6 მსხალგორი

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მსხალგორის საჯარო სკოლა

სკოლა
სველი წერტილის რეაბილიტაცია -

შენობაში მოეწყობა სველი წერტილი
126 39684.72

7 ლელიანი

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ლელიანის საჯარო სკოლა

სკოლა
სველი წერტილის რეაბილიტაცია -

შენობაში მოეწყობა სველი წერტილი
267 70609.31

8 ჭიაური

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ჭიაურის საჯარო სკოლა

სკოლა
სველი წერტილის რეაბილიტაცია -

შენობაში მოეწყობა სველი წერტილი
200 56663.81

9 თელა

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

თელის საჯარო სკოლა

სკოლა
სველი წერტილის რეაბილიტაცია -

შენობაში მოეწყობა სველი წერტილი
158 55169,34
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10 ფონა

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ფონის საჯარო სკოლა

სკოლა
სველი წერტილის რეაბილიტაცია -

შენობაში მოეწყობა სველი წერტილი
84 52276.74

11 მაწიმი

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიცპალიტეტის სოფელ 

მაწიმის საჯარო სკოლა

სკოლა
სველი წერტილის რეაბილიტაცია -

შენობაში მოეწყობა სველი წერტილი
77 81961.74

12 ბაისუბანი

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბაისუბნის საჯარო სკოლა

სკოლა
სველი წერტილის რეაბილიტაცია -

შენობაში მოეწყობა სველი წერტილი
198 53158.94

13 ცოდნისკარი

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ცოდნისკარის საჯარო სკოლა

სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია -

შენობაზე მოხდება სველი წერტილის 

მიშენება

166 74703.74

14 ჭაბუკიანი

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ჭაბუკიანის სჯარო სკოლა

სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია -

შენობაზე მოხდება სველი წერტილის 

მიშენება

76 52338.34

15 ვარდისუბანი

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ვარდისუბნის საჯარო სკოლა 

(სოფელ საქობოს 

ოპტიმიზებული სკოლა)

სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია -

შენობაზე მოხდება სველი წერტილის 

მიშენება

39 50328.17

16 აფენი

სსიპ ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

აფენის N2 საჯარო სკოლა

სკოლა

სველი წერტილის რეაბილიტაცია -

შენობაზე მოხდება სველი წერტილის 

მიშენება

200 78421.07

1 მაწიმი
სოფ. მაწიმში საბავშვო ბაღის 

ეზოს შემოღობვა
ბაღები 19,000.8

2 რაჭისუბანი

სოფ. რაჭისუბანში გარე 

განათების მოწყობა 

ცენტრალური გზიდან 

სოფლის შესასვლელამდე

გარე 

განათება
18,110.4

3 შრომა სარწყავი არხის მოწესრიგება
სარწყავი 

სისტემები
25,179.5

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა



4 კავშირი მინი სტადიონის მოწყობა სტადიონი 24,881.6

5 ხიზაბავრა
მინი სტადიონის 

რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი
სტადიონი 17,708.6

6
ზემო 

გურგენიანი

საბავშვო ბაღის ეზოში 

გასართობი ატრაქციონების 

მოწყობა

ბაღები 15,970.0

7
ქვემო 

გურგენიანი
გარე განათების მოწყობა

გარე 

განათება
19,734.9

8
ნინიგორი, 

ხიზა

სოფ. ნინიგორში სანიაღვრე 

არხის მოწყობა სკოლის 

ქუჩაზე

სანიაღვრე 31,477.5

9 განათლება

სტადიონის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე სკვერის 

მოწყობა

სკვერები 17,060.6

10 გელათი
სავარგულებში მისასვლელი 

გზის მოხრეშვა
გზები 11,297.6

11 ცოდნისკარი
გარე განათების სანათების 

ჩამატება

გარე 

განათება
12,562.8

12 თელა
არსებული სპორტული 

დარბაზის რეაბილიტაცია

სპორტ 

დარბაზი
25,971.5

13 დავითიანი
შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვა
გზები 18,846.7

14 ჩადუნიანი
სავარგულებამდე 

მისასვლელი გზის მოხრეშვა
გზები 17,533.9

15 შეერთება
სარწყავი არხის 

რეაბილიტაცია
სანიაღვრე 17,999.2

16 წიფლისწყარო სარწყავი ჭის მოწყობა
სარწყავი 

სისტემები
12,348.7

17
ვარდისუბანი, 

სვიდება

ვარდისუბანი მინი 

სტადიონის რეაბილიტაცია
სტადიონი 59,974.0

18 მშვიდობიანი

ჭაბურღილზე უჟანგავი 

ლითონის რეზერვუარის 

მოწყობა

წყლები 30,733.7

19 საქობო
გარე განათების ჩამატება 

ქუჩებზე

გარე 

განათება
23,801.9



20 ჭიაური გარე განათების მოწყობა
გარე 

განათება
15,906.9

21 წითელიგორი გარე განათების მოწყობა
გარე 

განათება
17,434.3

22 თამარიანი სკვერის მოწყობა სკვერები 30,068.0

23 ჰერეთისკარი შიდა გზების მოხრეშვა გზები 15,796.9

24 კართუბანი სკვერის მოწყობა სკვერები 38,536.7

25 ბოლოკიანი სკვერის მოწყობა სკვერები 21,403.8

26 ნაწისქვილარი სანიაღვრე არხის მოწყობა სანიაღვრე 22,551.9

27 ნაინდროვალი
საფეხბურთო მოედნის 

მოწყობა
სტადიონი 19,156.3

28 ბაისუბანი
ფეხბურის სტადიონის 

ღობის რეაბილიტაცია
სტადიონი 25,140.6

29 პატარაგორი
სანიაღვრე არხების მოწყობა 

მე-2 ქუჩაზე
სანიაღვრე 30,691.9

30
ქვემო 

მსხალგორი

სკვერისა და მინი 

სტადიონის მოწყობა

სკვერები, 

სტადიონი
45,465.3

31

განჯალა, 

კაბალი, 

ყარაჯალა, 

უზუნთალა

განჯალა ხელოვნურ 

საფარიანი მინი სტადიონის 

მოწყობა

სტადიონი 136,839.8

32

ქვემო ფონა, 

ზემო ფონა, 

ქვემო ხეჩილი

ქვ ფონა სტადიონის მოწყობა სტადიონი 35,492.0

33 ზემო ხეჩილი შიდა გზის მოხრეშვა გზები 10,906.9

34 დონა გარე განათების მოწყობა
გარე 

განათება
13,571.1

35 გიორგეთი სკვერის მოწყობა სკვერები 30,712.2

36 ლაფნიანი სკვერის რეაბილიტაცია სკვერები 11,715.9

37 ფიჩხიბოგირი
გარე განათების სანათების 

ჩამატება

გარე 

განათება
5,947.5

38
ვერხვისმინდო

რი

გარე განათების სანათების 

ჩამატება

გარე 

განათება
7,034.1

39 გუჯარეთი სკვერის მოწყობა სკვერები 12,621.5



40 აფენი
სავარგულებამდე 

მისასვლელი გზის მოხრეშვა
გზები 33,852.2

41 გვიმრიანი
ჭაბურღილზე რეზერვუარის 

და წყალსადენის მოწყობა
წყლები 19,542.8

42 ფოდაანი
სავარგულებამდე 

მისასვლელი გზის მოხრეშვა
გზები 27,411.7

43
ზემო 

ნაშოვარი
სკვერის მოწყობა სკვერები 23,734.9

44
ქვემო 

ნაშოვარი
სკვერის მოწყობა სკვერები 20,356.0

45 ჭაბუკიანი სკვერის მოწყობა სკვერები 26,454.8

46 ბაღდათი სკვერის მოწყობა სკვერები 23,525.7

47 ონანაური
სოფელში არსებული 

სტადიონის შემოღობვა
სტადიონი 21,377.5

48 ქევხიანი
სასმელი წყლის სათავის 

მოწესრიგება
წყლები 13,417.4

49 არეშფერანი შიდა გზების მოხრეშვა გზები 12,982.7

50 ხოშატიანი მინი სტადიონის მოწყობა სტადიონი 14,231.5

51 ზემო ბოლქვი
შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვა
გზები 11,579.5

52 ქვემო ბოლქვი
სასმელი წყლის სისტემის 

მოწყობა-რეაბილიტაცია
წყლები 16,749.8

53

ლელიანი, 

ბალთა, 

მირსკისეული,

ქალქვა

ლელიანში სკვერის მოწყობა სკვერები 51,987.1

54 ბებურიანი
სავარგულებამდე 

მისასვლელი გზის მოხრეშვა
გზები 17,233.8

55

მეორე 

ლელიანი 

(აბაშისწილი)

სავარგულებამდე 

მისასვლელი გზის მოხრეშვა
გზები 17,837.8

56 ნამესრალი სკვერის მოწყობა სკვერები 11,940.6



1 კავშირში
სოფ. კავშირში საბავშვო 

ბაღის რეაბილიტაცია
ბაღები 809,118.7

2  თამარიანი
თამარიანის ამბულატორიის 

მშენებლობა

ამბულატორ

იები
73,464.6

3 არეშფერანი
არეშფერანის 

ამბულატორიის მშენებლობა

ამბულატორ

იები
79,453.7

4
 მაწიმი, 

რაჭისუბანი

მაწიმი-რაჭისუბნის 

ამბულატორიის მშენებლობა

ამბულატორ

იები
80,741.8

5 ქ. ლაგოდეხი
ქ. ლაგოდეხში სასწრაფოს 

შენობის მშენებლობა

სასწრაფოს 

შენობა
287,340.7

6
 კაბლიდან, 

ფონაში

მდინარე კაბლის ხევის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები
გაბიონი 114,800.6

7

ლელიანი ( 

ბებურიანი, 

მირკისეული, 

აბაშისწილი, 

ბალთა)

ხელოვნურ საფარიანი მინი 

სტადიონის მოწყობა
სტადიონი 110,710.3

8 აფენი

სოფ. აფენის N2 საჯარო 

სკოლაში ხელოვნურ 

საფარიანი მინი სტადიონის 

და ფიტნეს მოედნის მოწყობა

სტადიონი 140,817.0
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