ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიული პრიორიტეტები
მიზნები

სოფლის მეურნეობის და
მეტყევეობის სექტორის
კონკურენტუნარიანობის
ამაღლება

სტრატეგიული ხაზები

საზომები

აღწერა

სოფლის მეურნეობის
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება

• სოფლის გზები
• სარწყავი სისტემა
• სათბურები
• ცივად შენახვის
ადგილები
• ელ. ენერგია
• მეთევზეობა

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებამდე მისასვლელი გზების
გაკეთება
სარწყავი სისტემის გამართვა
თანამედროვე სათბურების მოწყობის მხარდაჭერა, დაფინანსება.
სოფლის მეურნეობის პროდუქტის ცივად შენახვის ადგილების
მოწყობა
ფერმების ელ. ენერგიის ქსელთან მიერთება
ტბების ინფრასტრუქტურის მოწყობა

სოფლის მეურნეობის
პროდუქტის და
ღირებულებათა ჯაჭვის
გაუმჯობესება

• გადამამუშავებელი
ქარხანა
• დისტრიბუციის ქსელი
• ინფორმაცია/ცოდნა
• შინაური საქონელის
კვება

გადმამუშავებელი/საკონსერვო ქარხნის დაარსებისთვის
ფინანსური რესურსის მოძიება
სოფლის მეურნეობის პროდუქტის დისტრიბუციის ქსელის
განვითარების ხელშეწყობასხვა რეგიონების საუკეთესო
პრაქტიკების გაცნობა
ცხოველების კვების ტექნოლოგიის გაუმჯობესება რათა
შემცირდებს საძოვრების საჭიროება

კვლევების,
შესაძლებლობების
ზრდის და დამხმარე
სერვისების
(საკონსულტ.ცენტრები,
ვეტერინარი და სხვა)
ხელმისაწვდომობა

• თანამედროვე სასოფლო-

თანამედროვე თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო

სამეურნეო
ტექნოლოგიები• ბიო
ფერმერობა• პროგრამების
შესახებ
ინფორმირებულობა•
კოოპერატივები•
კონსულტაციის ცენტრი•
მარკეტინგი&ბრენდინგი

ტექნოლოგიების, აღჭურვილობის და ნედლეულის რაოდენობის
გაზრდა, ლაბორატორიის უკეთესად აღჭურვა;ბიო პროდუქციის
წარმოების მხარდაჭერა;საინფორმაციო შეხვედრების მოწყობა
სოფლის მეურნეობაში არსებული პროგრამების
შესახებ;საინფორმაციო სესია/სემინარი კოოპერატივის შექმნის
პროცედურების შესახებ, იურიდიულ, ფინანსურ და ეკონომიკურ
საკითხებში კონსულტაცია;არსებული საკონსულტაციო ცენტრის
შესაძლებლობების გაზრდაბაზრის კვლევა, ტრენინგების მოწყობა
საკითხებზე - შეფუთვა, ბრენდინგი და სხვა.

ადამიანების საქმიანობის
ისეთი პრაქტიკისთვის
თავის არიდება, რომელიც
გარემოს აბინძურებს

• ქარსაცავი ზოლები
• ტყის დაცვა
• რეგულაციები

ქარსაცავი ზოლების მოწყობა - რაც ნაწილობრივ დაიცავს მიწას
დეგრადაციისგან
ტყის მცველების რაოდენობის და კვალიფიკაციის ზრდა,
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, მკაცრი რეგულაციების
შემოღება და გარემოს დამაბინძურებელი საქმიანობის
მონიტორინგი/კონტროლი

გარემოს დაცვის
მართვა/მენეჯმენტი

• წყალდიდობის
პრევენცია/კონტროლი
• უპატრონო ცხოველების
მოვლა
• ნარჩენების
ნარჩენების შეგროვების და
ტრანსპორტირების
პრობლემის მოგვარება
• საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლება
გარემოს საკითხებთან
დაკავშირებით
• განათლება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
მდენირეებზე დამცავი ჯებირების აშენება
იმ ინსტიტუტების განვითარების მხარდაჭერა რომლებიც
პასუხისმგებელნი არიან უპატრონო ცხოველების მოვლაზე.
მენეჯმენტი

• ახალგაზრდობა და
გენდერი
• განსაკუთრებული
საჭიროების მქონე
ადამიანების მხარდაჭერა

ისეთი სივრცეების შექმნა, სადაც ახალგაზრდებს შეეძლებათ
სოციალიზაცია, სწავლა, მუშაობა და ა.შ.
ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერა
პანდუსების მოწყობა, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე
ადამიანების ჩართვა სხვადასხვა ღონისძიებებში, ამით მათთვის
საკუთარის შესაძლებლობების რეალიზებაში დახმარება.

გარემოს გაუმჯობესება

გარემოს დაცვის და
შენარჩუნების მართვის
შესახებ ცოდნა-განათლება.

სოციალური დაცვის დონის
ამაღლება და თანასწორობის
ზრდა.

ცხოვრების ხარისხის
გაუმჯობესება
სოფლებში და სოფლის
ეკონომიკის
დივერსიფიკაციის
ხელშეწყობა

ჯანდაცვის
ხელმისაწვდომობა

ამბულატორიებისა და
ჯანდაცვის ობიექტების
ხელმისაწვდომობა

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ისეთ საკითხებზე,
როგორიცაა: გარემოს დაცვა, მისი მნიშვნელობა, ადამიანის
პასუხისმგებლობა, როგორ ავირიდოთ თავიდან გარემოს
დაბინძურება.
სკოლის მოსწავლეების ჩართვა სხვადასხვა სასწავლო
ღონისძიებებში.

აფთიაქების, კლინიკებისა დ ჯანდაცვის ობიექტების სერვისის
გაუმჯობესება სოფლად.

ტურისტულად

ტურისტული

ბანერების მოწყობა, საიფორმაციო ცენტრის დაარსება, ტურები,

მიმზიდველობის ზრდა
ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტისთვის.

ინფრასტრუქტურა
უცხო ენები
სერვისის მენეჯმენტი
რეკლამა

გიდების სწავლება
ინგლისური/რუსული ენის კურსები
სერვისის ხარისხის გაუმჯობესება, სერვისი მენეჯმენტის კურსების
ჩატარება
ლაგოდეხის ტურების შესახებ მუდმივად განახლებული
ინფორმაციის გაზიარება სხვადასხვა ვებ გვერდების, სოც.

სამოქალაქო
ინფრასტრუქტურის

სასმელი წყლის მიწოდება
სადრენაჟო სისტემა

ქსელების, რადიოს საშუალებით
სასმელი წყლის ინფრასტრუქტურის ხარისხის გაუმჯობესება
სადრენაჟო სისტემის ხარისხის გაუმჯობესება

LEADER მიდგომის
ხელშეწყობა და
ლაგოდეხის
განვითრების ჯგუფის
როლის ამაღლება

გაუმჯობესება

ტროტუარები
გაზიფიკაცია
ელ. ენერგიის მიწოდების
ხარისხის გაუმჯობესება

ტროტუარების მოწყობა
სოფლების ბუნებრივი აირის ქსელთან მიერთება
ძველი ელექტრო სისტემის რეაბილიტაცია

LAG-ის, როგორც შესაბამისი
მამოძრავებელი ძალის,
გაძლიერება
მუნიციპალიტეტის
განვითარებისთვის.

LAG-ი როგორც
დამოუკიდებელი
ინსტიტუტი

LAG-ის ჩამოყალიბება ინსტიტუტად/ასოციაციად,
სიცოცხლისუნარიანი მენეჯმენტით, რომელიც დაგეგმავს და
განახორციელებს ღონისძიებებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
განვითარებისთვის.

ადგილობრივი

სექტორების

თითოეული სექტორის განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაზე

განვითარების სტრატეგიის

განვითარებისადმი

მუშაობა: ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, გარემოს დაცვა.

დაგეგმვის და
დანერგვის/განხორციელების
ხელშეწყობა.
თანამშრომლობითი
პროექტების განხორციელება
სხვადასხვა დონეზე
(თემების,
მინიციპალიტეტების,
საერთაშორისო დონეზე).

სტრატეგიული მიდგომა

უზრუნველყოფილი იყო ყველა აუცილებელი ინსტიტუტის
ჩართულობა

თანამშრომლობა

სხვადასხვა თემებთან რეგიონებთან და ქვეყნებთან ერთიანი
პროექტები

