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სამართლებრივი უზრუნველყოფა
ნორმატიული აქტები:

1. მომზადდა და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 2 თებერვლის N55 დადგენილებით
მიღებული იქნა „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ “საქართველოს მთავრობის
2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე “საქართველოს
მთავრობის დადგენილება; (სოციალური ჭრის წესებში ცვლილებების შეტანასთან

დაკავშირებით, ასევე სპეციალური მიზნით ტყითსარგებლობისათვის
საკომპენსაციო თანხების მიზნობრიობასთან დაკავშირებით და სხვა);

გადახდილი

2. მომზადდა და მიღებული იქნა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მინისტრის 2018 წლის 6 მარტის N2-131 ბრძანება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „ეროვნული სატყეო
სააგენტოს თანამშრომლის განმასხვავებელი ნიშნების მქონე სპეციალური ტანსაცმლის
(უნიფორმის), სამსახურებრივი პირადობის მოწმობისა და ლუქის ნიმუშების დამტკიცების
შეესახებ“;
3. მომზადდა და სამინისტროში გაიგზავნა „საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ეროვნული სატყეო
სააგენტოსათვის „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს
კანონის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე გამონაკლისის
დაშვების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი;
4. მომზადდა და სამინისტროში გაიგზავნა „საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული
სატყეო სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 26 დეკემბრის N50 ბრძანებაში ცვლილებების
შეტანის თაობაზე" საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის
ბრძანების პროექტი“
5. მომზადდა და გამოცემული იქნა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანება
„საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული
სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიების ტყის მცველის სამოქმედო ტერიტორიებად
(სატყის მცველებად) დაყოფის შესახებ“ სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის 2018
წლის 14 თებერვლის N117/ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;
6. მომზადდა და გაგზავნილი იქნა სამინისტროში „მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირდაპირი
მიყიდვის შემთხვევაში გადასახდელი ფასის დადგენის შესახებ“ საქართველოს გარემოს
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დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 25 აპრილის N2-281 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მინისტრის ბრძანების პროექტი;
7. მომზადდა და გამოცემული იქნა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანება
„საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელობის უფლებამოსილებათა
განსაზღვრის შესახებ“ სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის 2018 წლის 04 აპრილის
N305/ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;
8. მომზადდა და გამოცემული იქნა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანება
„სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სამცხე-ჯავახეთის სატყეო
სამსახურის ბორჯომის სატყეო უბნის ჩარხისწყლის სატყეოს კვ. N23,24,25,26,27,28-ში – 234,0 ჰა
მიწის ფართობზე ტყის აღდგენის პროექტის დამტკიცების შესახებ“;
9. მომზადდა და გამოცემული იქნა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანება
„სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სამცხე-ჯავახეთის სატყეო
სამსახურის ჩარხისწყლის სატყეო უბნის ბორჯომის სატყეოს კვ. N23,24,25,26,27,28-ში – 234,0 ჰა
მიწის ფართობზე ტყის აღდგენის პროექტის დამტკიცების შესახებ“;
10. მომზადდა და გამოცემული იქნა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანება
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ “სსიპ
ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის 2014 წლის 31 დეკემბრის N317/ს ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“;
11. მომზადდა და გაგზავნილი იქნა სამინისტროში „2018 წლისათვის სოციალური ჭრის
საფუძველზე მოპოვებული II ხარისხის ხე-ტყის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით
გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის მინისტრის ბრძანების პროექტი;
12. მომზადდა და გაგზავნილი იქნა სამინისტროში „იმ თანამდებობის პირთა ნუსხის
დამტკიცების შესახებ, რომლებსაც აქვთ სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება“
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 მარტის №242 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი;
13. მომზადდა და გამოცემული იქნა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანება
„სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სამცხე-ჯავახეთის სატყეო
სამსახურის ასპინძა-ახალქალაქის სატყეო უბნის ზველის სატყეოს კვ.N 5-ის ლიტ. N 17,20,23,50
– 25,3 ჰა ფართობზე ტყის აღდგენის (ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა) პროექტის
დამტკიცების შესახებ“;
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14. მომზადდა და გამოცემული იქნა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანება
„სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის ფონდის
ტერიტორიაზე ტყის მოვლის ღონისძიებების განსახორციელებლად ინტერესთა გამოხატვის
გზით დაინტერესებული პირის შერჩევის მიზნით სპეციალური კომისიის შექმნის შესახებ“
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის 2017 წლის 03 მაისის N268/ს ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“;
15. მომზადდა და გამოცემული იქნა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანება
„საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული
სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიების ტყის მცველის სამოქმედო ტერიტორიებად
(სატყისმცველოებად) დაყოფის შესახებ“ სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის 2018
წლის 14 თებერვლის N117/ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;
16 მომზადდა და გამოცემული იქნა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანება
„სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მუდმივმოქმედი სატენდერო კომისიისა და სატენდერო
კომისიის აპარატის შექმნის შესახებ“ სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის 2018 წლის
06 მარტის N180/ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;
17. მომზადდა და გამოცემული იქნა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის ბრძანება
„წალენჯიხის (17226 ჰა) და ჩხოროწყუს (20644 ჰა) მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ
ტერიტორიებზე არსებულ ტყის ფონდში (ლიცენზიით განსაზღვრული N1000042) სულ - 37870
ჰა ფართობზე ჩასატარებელი ტყის აღრიცხვის (ინვენტარიზაციის) სამუშაოების
განხორციელების მიზნით ტექნიკური დავალების დამტკიცების შესახებ“;
18. მომზადდა და გაგზავნილი იქნა სამინისტროში „საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ეროვნული
სატყეო სააგენტოსათვის „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“
საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე
გამონაკლისის დაშვების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი.
19. მომზადებული და სამინისტროში წარდგენილი იქნა „ტყით სარგებლობის ლიცენზიების
გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს
მთავრობის 2005 წლის 11 აგვისტოს № 132 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი

(სალიცენზიო ფართობებზე არსებული ნარჩენების გამოტანა, ასევე სტიქიური მოვლენების
შედეგად წარმოქმნილი მოთხრილი ან/და მოტეხილი მერქნული რესურსის დამზადება.
ბიოსაწვავის მწარმოებლები);
20. მომზადებული და სამინისტროში წარდგენილი იქნა „ტყითსარგებლობის წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242
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დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების
პროექტი (სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახერების საფასური 1 კუბური მეტრი ძირნაყარი ხე-

ტყის მოპოვებისთვის განისაზღვრება (დღგ-ის ჩათვლით) 01 ლარის ოდენობით.);
21. მომზადებული და სამინისტროში წარდგენილი იქნა „საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ეროვნული
სატყეო სააგენტოსათვის „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“
საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შეზღუდვაზე
გამონაკლისის დაშვების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 აპრილის №847
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულების
პროექტი (ორი შტატგარეშე მოსამსახურის შტატის შემცირებასთან დაკავშირებით);
22. მომზადებული და სამინისტროში წარდგენილი იქნა „მრგვალი ხე-ტყის (მორის)
პირდაპირი მიყიდვის შემთხვევაში გადასახდელი ფასის დადგენის შესახებ“ საქართველოს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 25 აპრილის N2-281
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის მინისტრის ბრძანების პროექტი;
23. მომზადებული და სამინისტროში წარდგენილი იქნა „საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტროს
სისტემაში
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანების პროექტი.
24. მომზადებული იქნა
„საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს
მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიების ტყის მცველის
სამოქმედო ტერიტორიებად (სატყისმცველოებად) დაყოფის შესახებ“ სსიპ ეროვნული სატყეო
სააგენტოს უფროსის 2018 წლის 14 თებერვლის N117/ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე;
25. მომზადებული იქნა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას
დაქვემდებარებული ტყის ფონდის აღრიცხვისა და ტყის მართვის გეგმის შედგენის, ტყის
აღრიცხვის მოსამზადებელი, საველე და კამერალური სამუშაოების განხორციელების მიზნით
ტექნიკური დავალების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის
2018 წლის 03 სექტემბრის N876 /ს ბრძანების პროექტი;
26. მომზადებული იქნა სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოების სატყეო სამსახურის უფროსებისთვის/ უფროსის მოვალეობის შემსრულებლებისთვის
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უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ“ სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის 2018
წლის 27 აგვისტოს N835 /ს ბრძანების პროექტი;
27. მომზადებული იქნა ბორჯომის ხეობაში 2008/2017 წლებში ხანძრით განადგურებული ტყის
აღდგენის სამუშაოთა საორგანიზაციო და საზედამხედველო სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის 2018 წლის 12 სექტემბრის N980 /ს ბრძანების
პროექტი;
28. მომზადებული იქნა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ ელექტრონული აუქციონის
გზით „პირველი მე-2 მე-3 და მე-4 ხარისხის მრგვალი ხე-ტყის (მორის) რეალიზაციისას ბიჯის
ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის 2018 წლის 05
სექტემბრის N883 /ს ბრძანების პროექტი.
მომზადებულია:
საქართველოს კანონპროექტი „ტყის ფონდის მართვის შესახებ“

საქართველოს კანონში

ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (ტყის ფონდის ფიზიკური დაცვის ფუნქციის განმახორციელებელ
ნორმებში ცვლილებების განხორციელებასთან დაკავშირებით).
„საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ” საქართველოს კანონის პროექტი
(აკაციის კორომებში პირწმინდა ჭრის დაშვების თაობაზე).
„ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (ტყის

ფიზიკური დაცვის რეგულირებასთან დაკავშირებით);
შემუშავებული და მიღებულია:
საქართველოს კანონში „საქართველოს ტყის კოდექსში“, საქართველოს კანონში „საქართველოს
ადმინისტრაციულ

სამართალდარღვევათა

კოდექსში“,

„ტყის

ფონდის

მართვის

შესახებ“

საქართველოს კანონსა და „ცხოველთა სამყაროს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში
განხორციელებული

ცვლილებებიდან

გამომდინარე

მოხდა

სახელმწიფო

ტყის

ფონდის

ტერიტორიის ზედამხედველობა-კონტროლის ფუნქციების მკაფიო გამიჯვნა და ეროვნული
სატყეო სააგენტოსათვის ტყის ფიზიკურად დაცვის ფუნქციის ჩამოშორება.

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 26 დეკემბრის
№50 ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს
დებულებასა“ და დანართი №1 დამტკიცებული „საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
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მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- ეროვნული სატყეო
სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოების - სატყეო სამსახურის ტიპური დებულებაში“
ცვლილებების შეტანის შესახებ პროექტი.
სასამართლოებში განხილული და მიმდინარე საქმეები:
სააგენტოს წარმომადგენლობა საერთო სასამართლოებში განხორციელდა - 23 საქმეზე;
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს სასარგებლოდ დაკმაყოფილდა - 6 საქმე;
სააგენტოს საწინააღმდეგოდ დასრულდა - 2 საქმე;
სააღსრულებო წარმოებაშია - 1 დავა;
მიმდინარეა - 15 საქმე;
მიმდინარე პერიოდისათვის რეგიონული სატყეო სამსახურების მიერ განხილული და
მიმდინარე საქმეები:
ადმინისტრაციულ სამართალდარღევის საქმეზე გამოვლინდა და შედგენილია - 1565 ოქმი;
სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნის მქონე - 93 საქმე;
სასამართლოში განსახილველად გადაიგზავნა - 1565 საქმე;
სასამართლომ განიხილა - 1483 საქმე;
მიმდინარეა - 82 საქმე.
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საფინანსო საქმიანობა

ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს, 2018 წლისათვის, ,,საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონისა და საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებული
ბიუჯეტის (საქართველოს მთავრობის N356 განკარგულება 14.02.18.) შესაბამისად, სააგენტოს
შემოსულობები განესაზღვრა 24 085,0 ათ. ლარის ოდენობით, აქედან შემოსავლები -დაფინანსება
საბიუჯეტო სახსრების სახით - 10 445,0 ათ. ლარი, საკუთარი შემოსავლებიდან - 13 640,0 ათ. ლარის
ოდენობით. გადასახდელები დაგეგმილი იქნა სულ 25 253,0 ათ. ლარის ოდენობით, აქედან,
საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში - 10 445,0 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლებიდან - 14 808,0 ათ. ლარის ოდენობით.
საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებულ
ბიუჯეტში (საქართველოს მთავრობის N356
განკარგულება 14.02.18.) შევიდა ცვლილებები (საქართველოს მთავრობის N1358 განკარგულებით
06.07.18. და სხვა მიმდინარე ცვლილებებით) რომლის შესაბამისად სააგენტოს შემოსულობები
განესაზღვრა 27 700,0 ათ. ლარის ოდენობით, აქედან შემოსავლები -დაფინანსება საბიუჯეტო
სახსრების სახით 10 445,0 ათ. ლარი, საკუთარი შემოსავლებიდან - 17 285,0 ათ. ლარის ოდენობით.
გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 28 868,0 ათ. ლარის ოდენობით, აქედან,
საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში - 10 415,0 ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლებიდან - 18 453,0 ათ. ლარის ოდენობით.
დაზუსტებული გეგმით, პერიოდის დასაწყისისთვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთის (2’168,5
ათ. ლარი) ცვლილება (კლება) დაგემილი იყო 1 168,0 ათ. ლარის ოდენობით.
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ეროვნული სატყეო
სააგენტო
2018 წლის დაზუსტებული
გეგმა

მთლიანი
ბიუჯეტი

საკუთარ ი
სახელმწიფ
შემოსავლ
ო ბიუჯეტი
ები

ნაშთი პერ იო დის
დასაწყისისათვის

მათ შორ ის

მათ შორ ის

მათ შორ ის

დასახელება

2018 წლის შესრ ულება

2018 წლის ფ აქტი

მთლიანი
ბიუჯეტი

საკუთარ ი
სახელმწიფ
შემოსავლ
ო ბიუჯეტი
ები

მთლიანი
ბიუჯეტი

საკუთარ ი
სახელმწიფ
შემოსავლ
ო ბიუჯეტი
ები

2,168.5

2,168.5

შე მ ოს ულობე ბი

27,700.0

10,415.0

17,285.0

24,965.9

10,195.1

14,770.8

90.1%

97.9%

85.5%

შე მ ოს ავ ლე ბი

27,700.0

10,415.0

17,285.0

24,965.9

10,195.1

14,770.8

90.1%

97.9%

85.5%

მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები

10,415.0

10,415.0

0.0

10,195.1

10,195.1

0.0

97.9%

97.9%

მ.შ. საკუთარი შემოსავლები

17,285.0

0.0

17,285.0

14,770.8

0.0

14,770.8

85.5%

გადასახდელები 31 10 ( ნაერ თი )

28,868.0

10,415.0

18,453.0

25,341.7

10,195.1

15,146.6

87.8%

97.9%

82.1%

გადასახდელები 31 10 01 ( აპარ ატი )

17,840.0

9,546.0

8,294.0

17,094.3

9,366.2

7,728.1

95.8%

98.1%

93.2%

2,284.4

379.0

1,905.4

1,471.4

371.2

1,100.2

64.4%

97.9%

57.7%

8,714.4

490.0

8,224.4

6,776.1

457.8

6,318.3

77.8%

0.0%

76.8%

29.2

0.0

29.2

0.0

0.0

0.0

0.0%

0.0%

0.0%

-1,168.0

0.0

-1,168.0

-375.9

0.0

-375.9

გადასახდელები 31 10 02 ( მო ვლა აღ დგენის ღ ო ნისძიებები )
გადასახდელები 31 10 03
(ტყითსარ გებლო ბის
ღ ო ნისძიებები )
გადასახდელები 31 10 04 ( ტყის
აღ რ იცხვა -ინვენტარ იზაცია )
ნაშთის ცვლილება



85.5%

საბიუჯეტო სახსრები

2018 წლისათვის სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა
10 415,0 ათ. ლარით, აქედან აპარატის ხარჯებისათვის დაიგეგმა - 9 546,0 ათ. ლარი, ხოლო სატყეო
ღონისძიებებისათვის - 869,0 ათ. ლარი.
საანგარიშო პერიოდში, წლიური საბიუჯეტო სახსრებიდან ვალდებულება აღებულ იქნა 10 375,0 ათ.
ლარზე (გეგმის 100%), ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 10 195,1 ათ. ლარი (დაგეგმილი
მოცულობის 98%). აქედან:
სააგენტოს აპარატში დაგეგმილი იქნა გადასახდელები 9 546,0 ათ. ლარის ოდენობით, ვალდებულება
აღებულ იქნა 9 538,3 ათ. ლარზე (გეგმის 100%), ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 9 366,2 ათ. ლარი
(გეგმის 98%).
 შრომის ანაზღაურების ფონდში დაგეგმილი 6 900,0 ათ. ლარიდან, რომელიც წარმოადგენს
ძირითადი საშტატო ერთეულების შრომის ანაზღაურების (ხელფასის) ფონდს, ათვისებული
იქნა 6 899,8 ათ. ლარი (გეგმის 100%);
 საქონელი

და

მომსახურების

მუხლით,

მიმდინარე

წლის

დაზუსტებული

გეგმით

გათვალისწინებული იქნა 2 322,6 ათ. ლარის ხარჯის გაწევა, რომლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა 2 159,5 ათ. ლარი (გეგმის 93%). აქედან, მივლინებებზე მიმართული იქნა - 109,1 ათ.
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ეროვნული სატყეო
სააგენტო
ლარი, ოფისის ხარჯებისათვის - 296,7 ათ. ლარი, წარმომადგენლობით ხარჯებზე - 6,4 ათ.
ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე - 1’312,9 ათ. ლარი, ხოლო სხვა დანარჩენ საქონელსა
და მომსახურებაზე - 434,3 ათ. ლარი.
 სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით დაგეგმილი იქნა 110,0 ათ. ლარი, რომლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 100,1 ათ. ლარი (გეგმის 91%).
 ,,სხვა ხარჯებისთვის“ (კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები: დღგ, ქონების,
მოგების და სხვ; სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი) – დაგეგმილი იქნა 92,2 ათ.
ლარი, აღნიშნული მუხლით საკასო გადახდა განხორციელდა 87,3 ათ. ლარზე (გეგმის 95%).
 „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით დაგეგმილი იქნა 121,2 ათ. ლარი, აღნიშნული
მუხლით საკასო გადახდა განხორციელდა 119,4 ათ. ლარზე (გეგმის 99%)

სააგენტოს ღონისძიებებიდან მიმდინარე წლის დაზუსტებული გეგმით საბიუჯეტო სახსრებიდან
ხარჯების გაწევა დაიგეგმა 2 ღონისძიებაზე:
 ,,ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებებისათვის“ – 379,0 ათ. ლარი, საიდანაც ვალდებულება
აღებული იქნა 378,9 ათ. ლარზე (გეგმის 100%) და საკასო შესრულებამ შეადგინა 371,1 ათ.
ლარი (გეგმის 98%).

საკასო შესრულება სრულად მიმართული იქნა საქონელი და

მომსახურების მუხლით, აქედან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე - 212,0 ათ. ლარი,
ოფისის ხარჯებისათვის - 24,9 ათ. ლარი, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე - 98,7
ათ. ლარი; სამედიცინო ხარჯებისთვის (მავნებლების შეწამვლის მიზნით) - 33,0 ათ. ლარი,
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული
ხარჯებისთვის - 1,7 ათ. ლარი, ხოლო ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა
და მოვლა-შენახვის ხარჯებისთვის - 0,7 ათ. ლარი.
 ,,ტყითსარგებლობის ღონისძიებებისათვის“ – 490,0 ათ. ლარი, საიდანაც ვალდებულება
აღებული იქნა და საკასო შესრულებამ შეადგინა 457,8 ათ. ლარი (გეგმის 93%). საქონელი და
მომსახურების მუხლით საკასო შესრულებამ შეადგინა 99,9 ათ. ლარი, რაც სრულიად
მიმართული იქნა ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლაშენახვისათვის, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით საკასო შესრულებამ
შეადგინა 357,8 ათ. ლარი (განხორციელდა ტვირთმზიდი სატრანსპორტო საშუალებების
შეძენა).



კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები და გადასახდელები

საბიუჯეტო სახსრების გარდა, სააგენტოს, 2018 წელს დაგეგმილი ჰქონდა სხვა (საკუთარი)
შემოსავლების სახით მიეღო 17 285,0 ათ. ლარი. აქედან: მომსახურების საფასურის, ტყითსარგებლობის
წლიური საფასურის და სხვა კანონით ნებადართული შემოსავლების სახით - 3 597,5 ათ. ლარი; 12 405,0
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ლარის მიღება დაგეგმილი იყო მერქნული რესურსის დამზადებისა და აუქციონის წესით გაცემის
სახით მისაღები შემოსავლებიდან; 280,0 ათ. ლარი - ბანკში დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტიდან,
ხოლო 1 002,5 ათ. ლარი -ტყის ფონდით სპეციალური სარგებლობისათვის საკომპენსაციო თანხებიდან;
ფაქტობრივად, ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ მიღებულმა შემოსავლებმა მიმდინარე წელს
შეადგინა 14 770,8 ათ. ლარი. მათ შორის:
ხე-ტყის დამზადების ბილეთების გაცემიდან - 1 202,3 ათ. ლარი (შემოსავლების 8%);
ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის გაცემა და დაფირნიშება - 81,1 ათ. ლარი (0,6%);
ტყითსარგებლობის ხელშეკრულებებიდან (საკომუნიკაციო ანძების განთავსებისთვის ტყის
ფონდის ტერიტორიაზე) – 1 860,0 ათ. ლარი (13%); ;
ტყითსარგებლობის ხელშეკრულებებიდან (ტყის ფონდის სარგებლობა) – 8,8 ათ. ლარი;
ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის ფორმისა და სპეციალური ფირნიშების რეალიზაციიდან 133,3 ათ. ლარი (1%);
მერქნული რესურსის აღრიცხვის მომსახურების ღირებულებიდან - 96,8 ათ. ლარი (0,7%);
ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობისთვის საკომპენსაციო საფასურიდან
და ტყის ფონდიდან ამორიცხულ ფართობზე ფულადი კომპენსაციიდან - 1 000,2 ათ. ლარი
(6,7%);
მერქნული რესურსის რეალიზაციიდან - 10 106,8 ათ. ლარი (68.0%) ;
სხვა დანარჩენი (ბანკის სარგებელი) – 279,7 ათ. ლარი (2%);
საკუთარი შემოსულობების შესახებ, 2018 წელი (ათას ლარებში)

8,000.0
7,000.0

6,865.1

6,000.0
5,000.0

3,909.7

4,000.0
3,000.0

2,134.6

2,000.0

1,861.5

1,000.0
I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი
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ეროვნული სატყეო
სააგენტო

96.8 , 1%

2018 წლის საკუთარი შემოსულობები სახეების მიხედვით (ათ. ლარი)
1000.2, 7% 1,202.3 , 8%

279.7 , 2%
81.1 , 0%

133.3 , 1%

ხე-ტყის დამზადების ბილეთი

8.8 , 0%
ხე-ტყის წარმოშობის
დოკუმენტების გაცემა და
დაფირნიშება
მერქნული რესურსის რეალიზაცია

1,860.0 , 13%

საკომუნიკაციო ანძების
განთავსებიდან

10,106.8 , 68%

ტყის ფონდით სარგებლობა

საანგარიშო პერიოდში, საკუთარი შემოსავლებიდან გასაწევი ხარჯების წლიური მოცულობა დაგეგმილი
იქნა 18 453,0 ათ. ლარი, ვალდებულებები აღებული იქნა 17 529,2 ათ. ლარი (გეგმის 95%), საიდანაც
საკასო გადახდა განხორციელდა 15 146,6 ათ. ლარზე (გეგმის 82%). აქედან:
სააგენტოს აპარატში დაგეგმილი იქნა გადასახდელები 8 294,0 ათ. ლარის ოდენობით, ვალდებულება
აღებულ იქნა 7 844,1 ათ. ლარზე (გეგმის 95%), ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 7 728,1 ათ. ლარი
(გეგმის 93%). მათ შორის:
 შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა საკასო ხარჯებმა შეადგინა - 3 239,3 ათ. ლარი (გეგმის 99%),
აქედან 19,5 ათ. ლარი -,,დანამატის“ ქვემუხლით და 752,2 ათ. ლარი ‘’ჯილდოს’’ ქვემუხლით.
 ,,საქონელი

და

მომსახურების“

მუხლით

მიმდინარე

წლის

დაზუსტებული

გეგმით

გათვალისწინებული იქნა 1 361,5 ათ. ლარის ხარჯის გაწევა, ვალდებულება აღებული იქნა 1
174,8 ათ. ლარზე (გეგმის 86%), საიდანაც საკასო გადახდა განხორციელდა 1 103,4 ათ. ლარზე
(გეგმის 81%); მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე მიიმართა - 633,9 ათ. ლარი,
მივლინებებზე - 99,1 ათ. ლარი, ოფისის ხარჯებზე - 118,6 ათ. ლარი, წარმომადგენლობით
ხარჯებზე - 0,2 ათ. ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე - 202,4 ათ. ლარი, სხვა დანარჩენი
(ექსპერტიზის, შენობა ნაგებობების დაცვის ხარჯი და სხვ) - 49,2 ათ. ლარი.
 ,,გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში
გათვალისწინებული იქნა 1 728,5 ათ ლარი, ვალდებულება აღებული იქნა 1 530,0 ათ. ლარზე
(გეგმის 89%), საიდანაც საკასო გადახდა განხორციელდა 1 488,0 ათ. ლარზე, რომელიც სრულად
იქნა მიმართული სახელმწიფო ბიუჯეტში.
 ,,სხვა ხარჯებისთვის“ საანგარიშო პერიოდში გათვალისწინებული იქნა 1 804,7 ათ ლარი,
(კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები: დღგ, ქონების, მოგების და სხვ;
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი) – ვალდებულება აღებული იქნა და საკასო
გადახდა განხორციელდა 1 802,8 ათ. ლარზე (გეგმის 100%).
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ეროვნული სატყეო
სააგენტო
 „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით დაგეგმილი იქნა 123,3 ათ. ლარი - საიდანაც
ვალდებულება აღებული იქნა და საკასო გადახდა განხორციელდა 94,5 ათ. ლარზე (გეგმის 77%).

სააგენტოს ღონისძიებებიდან მიმდინარე წელს საკუთარი შემოსავლებიდან ხარჯების გაწევა დაიგეგმა
3 ღონისძიებაზე:
 ,,ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებებისათვის“ – 1 905,4 ათ. ლარი, საიდანაც ვალდებულება
აღებული იქნა 1 466,8 ათ. ლარზე (გეგმის 77%) და საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 100,2 ათ.
ლარი (გეგმის 58%). საკასო შესრულება სრულად მიმართული იქნა საქონელი და
მომსახურების მუხლით, აქედან შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე - 244,8 ათ. ლარი,
ოფისის ხარჯებისათვის - 61,3 ათ. ლარი, სამედიცინო ხარჯებისთვის - 81,8 ათ. ლარი, ხოლო
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე - 712,3 ათ. ლარი;
 ,,ტყითსარგებლობის ღონისძიებებისათვის“ – 8 224,4 ათ. ლარი, საიდანაც ვალდებულება
აღებული იქნა 8 218,2 ათ. ლარზე (გეგმის 100%), ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 6 318,3
ათ. ლარი (გეგმის 77%), მათ შორის:


„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საკასო შესრულებამ შეადგინა 5 436,9 ათ.
ლარი, აქედან, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებაზე მიმართული იქნა 362,2 ათ.
ლარი, ოფისის ხარჯებისთვის - 29,6 ათ. ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე - 278,2
ათ. ლარი, ხოლო სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 4 766,9 ათ. ლარი (ხეტყის დამზადება).



,,სხვა ხარჯების“ მუხლით - 881,9 ათ. ლარი, საიდანაც ვალდებულება აღებული იქნა
და საკასო შესრულებამ შეადგინა 881,3 ათ. ლარი (გეგმის 100%) (მერქნული რესურსის
მოსაკრებელი).

 „ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის ღონისძიებებისათვის“ დაგეგმილი იქნა 29,1 ათ. ლარი,
რომლის საკასო შესრულება არ განხორციელებულა.

დაფინანსება სხვა წყაროებიდან
2016 წლის ბოლოს ხელი მოეწერა ,,იმერეთის რეგიონში დაავადებული წაბლნარი ტყეების აღდგენის
და განახლების პროგრამის და ეკო-პრემიების პროგრამის შესახებ" ხელშეკრულებას მიზნობრივი
დაფინანსების შესახებ საქართველოს მთავრობასა და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის
კომპანიას (BTC Co) და სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანიას (SCP Co) შორის, რომლის
თანახმად სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ მისაღები თანხა შეადგენს 950 000 აშშ დოლარს
(ცხრაას ორმოცდაათი ათასი აშშ დოლარი). აღნიშნული თანხა დარეგისტრირდა ფულადი
გრანტების/მიზნობრივი დაფინანსების აღრიცხვის ელექტრონულ ბაზაში, რომლის ათვისება
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ეროვნული სატყეო
სააგენტო
დაიწყო 2017 წლის მეორე კვარტლიდან. 2018 წელს დაგეგმილი მოცულობიდან (1’294,4 ათასი
ლარი) ხარჯების გაწევა გრანტის ფარგლებში, არ განხორციელებულა.

ძირითად საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია
 მომზადდა და მიღებული იქნა საქართველოს მთავრობის განკარგულება (N356 14.02.18)
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ-ეროვნული
სატყეო სააგენტოს 2018 წლის ბიუჯეტის, საშტატო ნუსხისა და სახელფასო ფონდის
შეთანხმების თაობაზე;
 მომზადდა სააგენტოს 2017 წლის ანგარიში;
 მომზადდა და მიღებული იქნა საქართველოს მთავრობის განკარგულება ‘’საქართველოს
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ-ეროვნული სატყეო სააგენტოს
2018

წლის

ბიუჯეტის,

საშტატო

ნუსხისა

და

სახელფასო

ფონდის

შეთანხმების

თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 14.02.18წ. N356 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის
თობაზე“;
 მომზადდა ცვლილებები სააგენტოს 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალურ განწერაში
(კვარტლებსა და კლასიფიკაციის მუხლებს შორის დაზუსტების მიზნით);
 ,,ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის შედგენის მიზნით
განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 1 მარტის
N107 დადგენილების შესაბამისად, მომზადდა და სამინისტროს წარედგინა ინფორმაცია 20192022 წწ საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ.
 მომზადდა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს 2019-2022 წწ საბიუჯეტო განაცხადი.
 მიმდინარეობდა ორის-მენეჯერის პროგრამის დანერგვა.


მთელი წლის განმავლობაში, უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა სააგენტოს მიმდინარე
ხარჯების:

შრომის

ანაზღაურების,

მივლინებისა

და

სხვა

მომსახურების

ხარჯების

ანგარიშსწორება (სახელმწიფო ხაზინის ერთიან სისტემაში მომზადდა 16 700 ერთულამდე
მოთხოვნის შესაბამისი დოკუმენტი (დარეგისტრირდა 458 ერთული ხელშეკრულება, 3954ერთული პირველადი დოკუმენტი და 3621-ინვოსი). გარდა ამისა, ტყითსარგებლობის
ღონისძიებების ფარგლებში მომსახურება გაეწია 2400 ერთეულამდე ბენეფიციარს - საბიუჯეტო
ორგანიზაციას და მასში შემავალ დაქვემდებარებულ ორგანიზაციას.


სახელმწიფო აუდიტისა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს შიდა აუდიტისათვის მიწოდებული იქნა შესაბამისი ინფორმაცია და მასალები.

 გათვალისწინებული იქნა აუდიტის სამსახურების რეკომენდაციები და მითითებები.
 პერიოდულად ხორციელდებოდა საგადასახადო ორგანოში და სახელმწიფო სტატისტიკის
დეპარტამენტში ყოველთვიური დეკლარაციებისა და შრომითი კითხვარის წარდგენა.
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სახელმწიფო შესყიდვები
 მომზადდა ცვლილებები სააგენტოს 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმებში (59
ცვლილება (აქედან, 13 - მეოთხე კვარტალში): საბიუჯეტო სახსრებით განსახორციელებელ
გეგმაში- 31 ცვლილება (აქედან, 7 - მეოთხე კვარტალში); საკუთარი სახსრებით- 28 ცვლილება
(აქედან - 6 -მეოთხე კვარტალში));
 2018 წელს გამოცხადდა: 474 ელექტრონული ტენდერი, საიდანაც 42 - დასრულდა უარყოფითი
შედეგით, 126 - არ შედგა, 14 - შეწყდა, გაფორმდა 285 ხელშეკრულება,

აქედან მეოთხე

კვარტალში გამოცხადდა 35 ელექტრონული ტენდერი, საიდანაც 3 დასრულდა უარყოფითი
შედეგით, 7 - არ შედგა, 4 - შეწყდა, გაფორმდა 14 ხელშეკრულება.
 სააგენტოს ადმინისტრაციული და სხვა საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით გაფორმებული
იქნა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით
2’859,4 ათ. ლარზე, საკუთარი სახსრებით 7’318.9 ლარზე, აქედან, სატყეო ღონისძიებების,
კერძოდ,

ხე-ტყის

დამზადების

მომსახურების

შესყიდვის

მიზნით

გაფორმდა

223

ხელშეკრულება 6 482,7 ათ. ლარზე.
 თვითმცლელი

სატვირთო

მანქანების

სახელმწიფო

შესყიდვის

პროცედურების

განხორციელების მიზნით მომზადდა და მიღებულ იქნა საქართველოს მთავრობის
განკარგულება (N1018, 10.05.18.) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის - ეროვნული
სატყეო სააგენტოსათვის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებით
წინასწარი თანხმობის მიცემის შესახებ“
 მომზადდა და დამტკიცდა სააგენტოს 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა.
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ტყის მოვლა-აღდგენა და კვლავწარმოება
ქვემო ქართლი
შესწავლილი იქნა ტყის მოვლა-აღდგენის სამმართველოს 2018 წლის სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული ტყის აღდგენისათვის განსაზღვრული ფართობები სიონის სატყეო უბნის
ტერიტორიაზე;
განხორციელდა მოვლის ღონისძიება (გამარგვლა-გაფხვიერება) სიონის სატყეო უბნის ფოლადაურის
სატყეოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ორ ტყის დროებით სანერგეში (0,4 და 0,4 ჰა).
სიონის სატყეო უბნის ფოლადაურის სატყეოში მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეებს (2-სანერგე
კვ.N25-0,1 ჰა; კვ. N11-0,27 ჰა) ჩაუტარდა მოვლის ღონისძიება (გამარგვლა-გაფხვიერება).
სიონის სატყეო უბნის ფოლადაურის სატყეოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში
დამზადდა ქართული მუხის 2000 ცალი თესლნერგი, რომელიც შეირგო ხაშურის სატყეო უბნის
ქვიშხეთის სატყეოს ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობისათვის განსაზღვრულ 10,0 ჰა
ფართობზე.
შიდა ქართლი
შესწავლილ იქნა ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობისათვის განსაზღვრული ფართობი ხაშურის
სატყეო უბნის, ქვიშხეთის სატყეოს ტერიტორიაზე (10,0 ჰა);
შედგენილი და დამტკიცებული იქნა ხაშურის სატყეო უბნის, ქვიშხეთის სატყეოს ტერიტორიაზე ტყის
ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობისათვის განსაზღვრული პროექტი 10,0 ჰა ფართობზე;
განხორციელდა ხაშურის სატყეო უბნის ქვიშხეთის სატყეოში ტყის ბუნებრივი განახლების
ხელშეწყობის პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები (ფართობის გაწმენდა, შემოღობვა) 10,0 ჰა
ფართობზე;
განხორციელდა მოვლის ღონისძიება კასპის სატყეო უბნის ქსნის სატყეოს ტერიტორიაზე მოწყობილ
ტყის დროებით სანერგეში (0,2 ჰა) და ამავე სატყეოში გაშენებულ ვერხვის პლანტაციაში (0,6 ჰა) მოვლის
ღონისძიება - გამარგვლა-გაფხვიერება.
მოვლის ღონისძიება (გამარგვლა-გაფხვიერება) განხორციელდა ხაშურის სატყეო უბნის ალის სატყეოში
მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეს - 0,53 ჰა.
ხაშურის სატყეო უბნის ალის სატყეოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში დამზადდა
205500 ცალი ფიჭვი კავკასიური/შავის თესლნერგი.
ხაშურის სატყეო უბნის ალის სატყეოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში (სანერგის
მეორედ ბრუნვა) მომზადდა (მოიხნა) ნიადაგი 0,66 ჰა ფართობზე.
კასპის სატყეო უბნის ქსნის სატყეოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში დამზადდა
2462 ცალი ნეკერჩხლისა და ვერხვის თესლნერი, რომელიც შეირგო ხაშურის სატყეო უბნის ქვიშხეთის
სატყეოს ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობისათვის განსაზღვრულ 10,0 ჰა ფართობზე.
ხაშურის სატყეო უბნის ქვიშხეთის სატყეოს ტერიტორიაზე ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის 10,0
ჰა ფართობზე განხორციელდა 4462 ცალი ნერგის შერგვა.
განხორციელდა ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობისათვის განსაზღვრული 3,3 ჰა ფართობის
შესწავლა/პროექტირება ხაშურის სატყეო უბნის სურამის სატყეოს ტერიტორიაზე.
გურია
განხორციელდა ტყის აღდგენის ღონისძიებების შესწავლა/განხორციელება ოზურგეთი-ლანჩხუთის
სატყეო უბნის მთისპირის სატყეოს კვ.N1,2-ის ტერიტორიაზე, კერძოდ:
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- ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა - 1,2 ჰა ფართობზე;
- ტყის გაშენება 1,0 ჰა ფართობზე;
- აკაციის პლანტაციის გაშენება - 2,0 ჰა ფართობზე;
- განხორციელდა ტყის გაშენებისათვის ოზურგეთი-ლანჩხუთის სატყეო უბნის მთის სატყეოში 1,0 ჰა
ფართობზე შესწავლა/პროექტირება;
- შედგენილი და დამტკიცებული იქნა ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის პროექტი
ჩოხატაურის სატყეო უბნის ბახმაროს სატყეოს ტერიტორიაზე 2,0 ჰა ფართობზე;
მოვლის ღონისძება (გამარგვლა-გაფხვიერება) განხორციელდა ლანჩხუთის სატყეო უბნის სუფსის
სატყეოს ტერიტორიაზე ტყის დროებით სანერგეში 0,01 ჰა ფართობზე;
ოზურგეთი-ლანჩხუთის სატყეო უბნის მთისპირის სატყეოს ტერიტორიაზე ტყის ბუნებრივი
განახლების ხელშეწყობის კომპლექსური პორექტით გათვალისწინებულ 18,2 ჰა ფართობზე
განხორციელდა მოვლის ღონისძიებები (გამარგვლა-გაფხვიერება);
ოზურგეთი-ლანჩხუთის სატყეო უბნის მთისპირის სატყეოს ტერიტორიაზე განხორციელდა ტყის
აღდგენის ღონისძებები: ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა - 1,2 ჰა ფართობზე; დაირგო - 1,0 ჰაზე 5000 ცალი ნერგი; გაშენდა აკაციის პლანტაცია 2,0 ჰა ფართობზე, გაზაფხულზე დაირგო 6000 ცალი
ნერგი.
ოზურგეთი-ლანჩხუთის სატყეო უბნის მთის სატყეოს ტერიტორიაზე გაშენდა 1,0 ჰა ფართობი, დაირგო
4000 ცალი ნერგი;
ოზურგეთი-ლანჩხუთის სატყეო უბნის მთისპირის სატყეოს ტერიტორიაზე მოვლის ღონისძიებები
ჩაუტარდა: ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობისათვის განსაზღვრულ 1,2 ჰა ფართობს
(ფართობის გაწმენდა); გაშენებულ ნერგებს 1,0 ჰა ფართობზე და აკაციის პლანტაციაში გაშენებულ 6000
ცალ ნერგს (გამარგვლა-გაფხვიერება);
მოვლა (გამარგვლა-გაფხვიერება) ჩაუტარდა ოზურგეთი-ლანჩხუთის სატყეო უბნის მთის სატყეოს
ტერიტორიაზე გაშენებულ 5000 ცალ ნერგს;
ოზურგეთი-ლანჩხუთის სატყეო უბნის მთის სატყეოს ტერიტორიაზე ასევე მოვლის ღონისძიება
(გამარგვლა-გაფხვიერება) ჩაუტარდა 1,0 ჰა ფართობზე გაშენებულ 4000 ცალ ნერგს.
ოზურგეთი-ლანჩხუთის სატყეო უბნის სუფსის სატყეოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ტყის დროებით
სანერგეში 0,1 ჰა ფართობზე განხორციელდა მოვლის ღონისძიება;
ოზურგეთი-ლანჩხუთის სატყეო უბნის მთისპირის სატყეო მოვლა ჩაუტარდა 1,0 ჰა ფართობზე
გაშენებულ ნერგებს (ჯამების გამარგვლა-გაფხვიერება);
მოვლის ღონისძიება ჩაუტარდა მთისპირის სატყეოში 2,0 ჰა ფართობზე გაშენებულ 6000 ცალ აკაციის
თესლნერგს (ჯამების გამარგვლა-გაფხვიერება);
მოვლის ღონისძიება (ჯამების გამარგვლა-გაფხვიერება ჩაუტარდა მთის სატყეოს ტერიტორიაზე 2,0 ჰა
ფართობზე გაშენებულ ნერგებს.
მოვლის ღონისძიება (ჯამების გამარგვლა-გაფხვიერება) ჩაუტარდა ოზურგეთი-ლანჩხუთის სატყეო
უბნის მთისპირის სატყეოში 18,2 ჰა ფართობზე გაშენებულ ნერგებს.
განხორციელდა ჩოხატაურის სატყეო უბნის ბახმაროს სატყეოში დასრულდა ტყის ბუნებრივი
განახლების ხელშეწყობის (2,0 ჰა) პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები (გაწმენდა,
შემოღობვა, აჩიჩქვნა).
ოზურგეთი-ლანჩხუთის სატყეო უბნის მთისპირის სატყეოს კვ.N1,2-ში არსებულ აკაციის პლანტაციის
ტერიტორიაზე - 2,0 ჰა ფართობზე დაირგო 4000 ცალი აკაციის თესლნერგი.
იმერეთი
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განხორციელდა გეოლოგიური კვლევა გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური დეპარტამენტის
სპეციალისტთან ერთად, ტყიბულის სატყეო უბნის საწირეს სატყეოში 23,5 ჰა ფართობზე;
ტყის მოვლა-აღდგენის სამმართველოს სპეციალისტების მიერ დამზადებული იქნა ბზის კალმები (6000
ცალი) სამეგრელო-ზემო სავანეთის კოლხეთის სატყეო უბნის ტერიტორიაზე მოწყობილ ტყის
დროებით სანერგეში დარგვის მიზნით;
დაიწყო ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობისათვის განსაზღვრულ ფართობებზე ჭიათურასაჩხერერის სატყეო უბნის გეზრულის (6,5 ჰა) და მანდაეთის (5,0 ჰა) სატყეოებში შესაბამისი
პროექტებით გათვალისწინებული ღონისძიებები (ფართობების გაწმენდა, შემოღობვა);
მიმდინარეობს საჩხერე-ჭიათურის სატყეო უბნის მანდაეთისა (5,0 ჰა) და გეზრულის (6,6 ჰა) სატყოების
ტერიტორიაზე ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის პროექტებით გათვალისწნებული ღონისძიებები:
ფართობის გაწმენდა, შემოღობვა;
მიმდინარეობს ხონი-წყალტუბოს სატყეო უბნის ჟონეთის სატყეოს (2,4 ჰა) ტერიტორიაზე ტყის
გაშენების პროექტით გათვალისწნებული ღონისძებები: ფართობის გაწმენდა, შემოღობვა, დარგვა.
დასრულდა სამუშაოები ჭიათურა-საჩხერის სატყეო უბნის მანდაეთისა (5,0 ჰა) და გეზრულის (6,5 ჰა)
სატყეოების
ტერიტორიებზედ
ტყის
ბუნებრივი
განახლების
ხელშეწყობის
პროექტით
გათვალისწინებული სამუშაოები (გაწმენდა, შემოღობვა).
წყალტუბო-ხონის სატყეო უბნის ჟონეთის სატყეოს ტერიტორიაზე 2,4 ჰა ფართობზე განხორციელდა
ტყის გაშენება. დაირგო 9500 ცალი ნერგი.
ტყიბულის სატყეო უბნის საწირის სატყეოს ტერიტორიაზე 23,4 ჰა ფართობზე განხორციელდა ტყის
ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის პროექტის შედგენა/დამდკიცება.
სამეგრელო-ზემო სვანეთი
კოლხეთის სატყეო უბნის ხეთის სატყეოში მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში განხოეციელდა 6000
ცალი ბზის კალმის დარგვა;
კოლხეთი-ჩხოროწყუს სატყეო უბნის ხეთის სატყეოში მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში
დასარგავად განხორციელდა კოლხური ბზის დაკალმება/ 6000 ცალი კალამის/; განხორციელდა ამავე
სანერგეში არსებული იფნის თესლნერგების 0,3 ჰა ფართობზე მოვლის ღონისძება (გამარგვლაგაფხვიერება);
კოლხეთის სატყეო უბნის ხეთის სატყეოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში
.მოვლის ღონისძიება (მე-3) ჩაუტარდა კოლხეთი-ჩხოროწყუს სატყეო უბნის ხეთის სატყეოში
მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში იფნის თესლნერგებს 0,3 ჰა ფართობზე.
განხორციელდა ბზის ალურას წინააღმდეგ შეწამვლის მე-3 ეტაპი 237 ჰა ფართობზე.
სანერგეში (0,3 ჰა) ჩატარდა მოვლის ღონისძიება (გამარგვლა-გაფხვიერება).
სამცხე-ჯავახეთი
2017 წლის 20-26 აგვისტოს ხანძრით სოფ. დაბის მიმდებარედ განადგურებული ტერიტორიის
აღდგენის მიზნით განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
- შესწავლილი იქნა და მომზადდა ნახანძრალი ტერიტორიის გეოლოგიური დასკვნა;
- განხორციელდა ნახანძრალი ტერიტორიის ნიადაგური პირობების მდგომარეობის შესწავლა,
შედგენილი იქნა შესაბამისი დასკვნა;
- განხორციელდა ნახანძრალი ტერიტორიის დეტალური შესწავლა სოფ. დაბის მიმდებარედ 2017 წლის
20-26 აგვისტოს ხანძრით განადგურებულ ტერიტორიაზე ტყის აღდგენის ღონისძიებების
განხორციელების მიზნით (243 ჰა ფართობზე);
მიმდინარეობს ნახანძრალ ტერიტორიაზე ტყის აღდგენის პროექტის დამუშავება.
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ტყის აღდგენის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით შედგენილი იქნა ტექნიკური დავალებები
აღსადგენი ფართობებისათვის შესაღობი მასალის (ეკლიანი მავთული, ბოძი, სამაგრი) შესყიდვაზე.
განხორციელდა მოვლის ღონისძიება (გამარგვლა-გაფხვიერება, გამოთიბვა) ბორჯომის სატყეო უბნის
ჩარხისწყლის სატყეოს ტერიტორიაზე (სოფ. დაბის მიმდებარედ) არსებულ ტყის დროებით (სასკოლო)
სანერგეში 0,5 ჰა ფართობზე;
ბორჯომის სატყეო უბნის ჩარხისწყლის სატყეოში, ნახანძრალ ტერიტორიაზე, შეიღობა 750 გრძ.მ. და
აღდგენილი იქნა 1900 გრძ.მ. ასევე გაიწმინდა 2017 წლის აგვისტოს ხანძრის შედეგად დამწვარი
ტერიტორიის განსაზღვრული მონაკვეთები 5,0 ჰა ფართობზე;
განხორციელდა მოვლის ღონისძება ბორჯომის სატყეო უბნის ბორჯომის სატყეოს ტერიტორიაზე
ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობისათვის განსაზღვრულ 27,7 ჰა ფართობზე (პლატო);
განხორციელდა მოვლის ღონისძიება ახალციხის სატყეო უბნის ურაველის სატყეოში მოწყობილ ტყის
დროებით სანერგეში 0,06 ჰა ფართობზე;
განხორციელდა თესვის ღონისძიება ბაკურიანის სატყეო უბნის ციხისჯვრის სატყეოს ტერიტორიაზე
არსებულ ტყის დროებით სანერგეში 0,04 ჰა ფართობზე (სანერგის მეორედ ბრუნვა);
მოვლის ღონისძიება განხორციელდა ბორჯომის სატყეო უბნის ჩარხისწლის სატყეოში მოწყობილ ტყის
დროებით სანერგეს 0,2 ჰა ფართობზე, გაითიბა 0,3 ჰა;
მოვლის ღონისძიება განხორციელდა ახალციხის სატყეო უბნის ურაველის სატყეოში 0,06 ჰა ფართობზე
მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში;
მოვლის ღონისძიება განხორციელდა ბაკურიანის სატყეო უბნის ციხიჯვრის სატყეოში 0,04 ჰა
ფართობზე მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში;
მოვლის ღონისძიება (ჯამების გამარგვლა-გაფხვიერება) ჩაუტარდა ბორჯომის სატყეო უბნის
ტერიტორიაზე ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის მიზნით 27,7 ჰა ფართბზე გაშენებულ ნერგებს.
განხორციელდა 2017 წლის 20-26 აგვისტოს ბორჯომის ტერიტორიაზე ხანძრით დაზიანებულ
ფართობებზე (128,0 ჰა) ტყის აღდგენის პროექტის შესაბამისად ფართობების გაწმენდის ღონისძიებები.
2008-2017 წლის ნახანძრალ 144,0 ჰა ფართობზე (სოფ. დაბის მიმდებარედ) დაირგო 247330 ცალი
თესლნერგი (გაშენების I ეტაპი). თესლნერგები დამზადდა ალისა (205500 ცალი) და ურაველის (7530
ცალი) სატყეოების ტერიტორიებზე მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეებში.
დამტკიცდა 2008-2017 წლებში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში (ბორჯომისა და ბაკურიანის სატყეო
უბნებზე) ხანძრით განადგურებული ტყის აღდგენის პროექტი 402,0 ჰა ფართობზე.
ახალციხის სატყეო უბნის ურაველის სატყეოს ტერიტორიაზე მოწყობილ ტყის დროებით სანერგეში
(სანერგის მეორედ ბრუნვა) მომზადდა (მოიხნა) ნიადაგი 0,04 ჰა ფართობზე.
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის მართვას დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე მბეჭდავი
ქერქიჭამიით დაზიანებულ ტყის კორომებში ჩამოხსნილი იქნა 2000 ცალი ფერომონიანი მწერმჭერი.
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი
ჩატარდა ლენტეხის სატყეო უბნის ლენტეხის სატყეოში ტყის დროებითი სანერგის მოსაწყობად 0,13 ჰა
ფართობზე, 2017 წლის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ფართობების შესწავლა;
შედგენილი და დამტკიცებული იქნა ლენტეხის სატყეო უბნის ლენტეხის სატყეოს ტერიტორიაზე ტყის
დროებითი სანერგის მოწყობის (0,13 ჰა) პროექტი, რომლის შესაბამისი ღონისძიებები (ფართობის
მომზადება, შემოღობვა, თესვა) განხორციელდება 2018 წლის საშემოდგომო სეზონზე.
ლენტეხის სატყეო უბნის ლენტეხის სატყეოს ტერიტორიაზე მოეწყო ტყის დროებითი სანერგე 0,13 ჰა
ფართობზე (მოხვნა, შეღობვა, თესვა).
განხორციელდა ბზის კორომების შეწამვლის მე-3 ეტაპი 250,0 ჰა ფართობზე.
ჩამოხსნილი იქნა ბზის კორომებში განთავსებული ფერომონიანი მწერმჭერები 281 ცალი.
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კახეთი
განხორციელდა მოვლის ღონისძიებები (გამარგვლა-გაფხვიერება) კახეთის სატყეო სამსახურის
დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე გაშენებულ აკაციის პლანტაციებში: დედოფლისწყარო-სიღნაღის
სატყეო უბნის წნორის სატყეოს ტერიტროიაზე 5,8 ჰა ფართობზე; საგარეჯო-გურჯაანის სატყეო უბნის
ლელის სატყეში 14,7 ჰა ფართბზე;
მოვლის ღონისძიება (ჯამების გამარგვლა-გაფხვიერება) განხორციელდა კახეთის სატყეო სამსახურის
საგარეჯო-გურჯაანის სატყეო უბნის ლელის სატყეოში 14,7 ჰა, დედოფლისწყარო-სიღნაღის სატყეო
უბნის წნორის სატყეოში - 5,8 ჰა გაშენებულ აკაციის პლანტაციებში;
მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები:
შესაბამისი ტექნიკური დავალების საფუძველზე გამოცხადდა ტენდერი სამცხე-ჯავახეთის წიწვოვან
კორომებში გავრცელებული მბეჭდავი ქერქიჭამიას მონიტორინგის მიზნით საჭირო 6000 ცალი
ფერომონის შესყიდვაზე;
დაიწყო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ქერქიჭამიით დაზიანებული ნაძვნარ კორომებში ფერომონიანი
მწერმჭერების განთავსება.
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ტერიტორიაზე მბეჭდავი ქერქიჭამიას გავრცელების
ტერიტორიაზე (ბორჯომის, ბაკურიანის, ასპინძა-ახალქალაქის, ადგიგენსა და ახალციხის სატყეო
უბნებში არსებულ ტყის კორომებში) განთავსდა ფერომონიანი მწერმჭერები - 2000 ცალი.
აღნიშნულ ტერიტორიებზე განხორციელდა 6-მონიტორინგი. განადგურდა 1 323 966-ზე მეტი
მავნებელი.
შესაბამისი ტექნიკური დავალების საფუძველზე გამოცხადდა ტენდერი ბზის ალურას მონიტორინგის
მიზნით 1000 ცალი მწერმჭერისა და 4000 ცალი ფერომონის შესყიდვაზე;
შესაბამისი ტექნიკური დავალების საფუძველზე გამოცხადდა ტენდერი ბზის ალურას წინააღმდეგ
ბრძოლისთვის 6600 ლიტრი ბიოლოგიური პრეპარატის შესყიდვაზე (რომელიც გამოყენებული იქნება
იმერეთში, გურიაში, სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის 550 ჰა. ფართობზე);
იმერეთის რეგიონში განხორციელდა ბზის ალურით დაზიანებული კოლხური ბზის კორომების
შეწამვლა 63 ჰა ფართობზე; ასევე, განთავსებული იქნა ბზის დაავადებულ კორომებში ფერომონიანი
მჭერმჭერები 630 ცალი, რომელთაგან სულ ჩამოხსნილი და დასაწყობებული იქნა მხოლოდ 75 ცალი.
სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში განხორციელდა ბზის ალურით დაზიანებული კოლხური ბზის
კორომების შეწამვლა 237 ჰა ფართობზე; ასევე, განთავსებული იქნა 300 ცალი ფერომონიანი მწერმჭერი
ბზის დაზიანებულ კორომებში, რომელთაგან წლის ბოლოს ჩამოხსნილი და დასაწყობებული იქნა
მხოლოდ 87 ცალი.
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონში განხორციელდა ბზის ალურით დაზიანებული კოლხური
ბზის კორომების შეწამვლა 250 ჰა ფართობზე. ასევე, განთავსებული იქნა 480 ცალი ფერომონიანი
მწერმჭერი, რომელთაგან წლის ბოლოს მხოლოდ 281 ცალი იქნა ჩამოხსნილი და დასაწყობებული.
იმერეთის რეგიონში განხორციელდა ბზის ალურას წინააღმდეგ შეწამვლის მე-3 ეტაპი 63,0 ჰა
ფართობზე. ჩამოხსნილი იქნა ფერომონიანი მწერმჭერები 72 ცალი.
შესწავლილი იქნა კახეთის ტერიტორიაზე დაავადებული ბზის კორომების მდგომარეობა 24,0 ჰა
ფართობზე. განთავსებული იქნა ფერომონიანი მწერმჭერები 23 ცალი.
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კოლხური ბზის „ბზის ალურა“-თი განადგურებულ კორომებს ჩაუტარდა სამი წამლობა (ივნისსა და
აგვისტოს თვეებში) იმერეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის
რეგიონებში - 550 ჰა ფართობზე;
სანიტარული ჭრები
შედგენილი იქნა სანიტარული ჭრის ტექნიკური დავალებები 11,269.17 კბმ მერქნის დასამზადებლად.
სამეგრელო-ზემო სვანეთი: 1681 კბმ
იმერეთი: 800,5 კბმ
კახეთი: 250 კბმ
შიდა ქართლი: 2300 კბმ.
სამცხე-ჯავახეთი: 6,087.67 კბმ
ქვემო ქართლი: 150 კბმ
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ტყითსარგებლობა და რეგიონული განვითარება
1. ინფორმაცია ტყითსარგებლობის და სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმების
განხილვების შესახებ:
 განხორციელდა შ.პ.ს „რიონი ვუდი“-ზე გაცემული ხე-ტყის დამზადების სპეციალური
ლეცენზიით გათვალისწინებული ფართობის ტყითსარგებლობის გეგმის ცვლილება და
დამტკიცდა მინისტრის 2018 წლის 29 იანვრის #2-40 ბრძანებით.
 შპს „ვუდ მენი“-ს (ლიც. N1000060) ტყითსარგებლობის გეგმაში შესატანი ცვლილებების
კამერალური შემოწმება, განხილვა, შენიშვნების დაფიქსირება და დასამტკიცებლად
მომზადება.
 შპს „მ3“-ის წარმოდგენილი, ტყის ინვენტარიზაციის მომსახურების 2017 წლის 8 ივნისის
N1 (გრანტი) (BTC Go და SCP Co) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა
მეორე ეტაპის ნაწილის, კერძოდ ზესტაფონის სატყეო უბნის ფარგლებში ხე-ტყის
აღრიცხვის დოკუმენტაციის საველე შემოწმება.
 შპს „რიონი ვუდი“-ზე ლიცენზიაში (N100070) ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტაციის მომზადება.
 შპს „მ3“-ის მიერ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე
არსებულ ტყის ფონდში განხორციელებული ტყის ინვენტარიზაციის დოკუმენტაციის
კამერალური შემოწმება, შენიშვნებისა და წინადადებების მომზადება.
 განხილულ იქნა შპს „ფაუნა“-ს სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის პროექტი და
მომზადდა შესაბამისი შენიშვნები.
 განხილულ იქნა შპს „ჰანთინგ ტურ ჯორჯია“-ს სამონადირეო მეურნეობის მართვის
გეგმის პროექტი და მომზადდა შესაბამისი შენიშვნები.
 სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის მოთხოვნასთან დაკავშირებით
განხილულ იქნა შპს „კურორტი საირმე“-ს მოთხოვნა.
 განხილულ იქნა შპს „მეიდან ჯგუფი“-ს სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმა და
მომზადდა შესაბამისი შენიშვნები.
 განხილულ იქნა შპს „კურორტ საირმე“-ს ჯგუფი“-ს მომართვა სამონადირეო
მეურნეობის მოწყობის თაობაზე და მომზადდა შესაბამისი შენიშვნები.
 განხილულ იქნა შპს „მიუნჰაუზენი“-ს სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის
პროექტი და მომზადდა შესაბამისი შენიშვნები.
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2. ინფორმაცია სპეციალური დანიშნულებით ტყითსარგებლობის შესახებ:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის და სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
უფროსის ბრძანებების საფუძველზე სპეციალური დანიშნულებით ტყითსარგებლობის უფლება მიენიჭათ შემდეგ
იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს:.

1.სს "სილქნეტი"
2.სს "ენრგო-პრო ჯორჯია"
3.შპს "ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგია"
4.შპს "შარა-გზამშენი პირველი"
5.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
6.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
7.სს "ჯორჯიან კოპერ ენდ გოლდ"
8.შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"
9.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
10.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
11.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
12.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
13.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
14.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
15.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
16.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
17.შპს "RMG GOLD"
18.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
19.შპს "კავკასიის სამთო ჯგუფი"
20.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
21.შპს "ზ.მ."
22.შპს "მერს 2016"
23.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
24.ი/მ მზისანა მინაშვილი
25.შპს "სერპანტინიტი"
26.სს "სმკ ულუსალ ინსაანთ ვე თიჯარეთის ფილიალი"
27.სს "სვანეთი ჰიდრო"
28.შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი"
29.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
30.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
31.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
32.შპს "ზ.მ."
33.სს "ნამახვანი"
34. .სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
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35.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
36.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
37.სს"საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია"
38.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
39.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
40.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
41.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
42.სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია"
43.შპს "საქართველოს საშენი მასალები"
44.სს "სილქნეტი"
45.ააიპ "გეოლოგი"
46.შპს "კასლეთი2"
47.შპს "კასლეთი2"
48.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
49.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
50.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
51.საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
52.შპს "RMG GOLD"
53.შპს "RMG Copper"
54.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
55.დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია
56.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
57.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
58.დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია
59.შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"
60.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
61.შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"
62.შპს "ჯორჯიან გოლდ კომპანი"
63.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
64.შპს "RMG Copper"
65.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
66.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
67.შპს "RMG Copper"
68.შპს "ენერგო ინვესტი"
69.საქართველოს შსს -სასაზღვრო პოლიცია
70.შპს "ქართული თაბაშირი +"
71.შპს "RMG Copper"
72.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
73.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
74.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
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75.შპს "კავკაზ ცემენტ ჯორჯია"
76.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
77.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
78.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
79.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
80.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
81.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
82.დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია
83.დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია
84.შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"
85.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
86.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
87.ფ/პ შ. ნათელაშვილი
88.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
89.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
90.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
91.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
92.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
93.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
94.სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"
95.შპს "ნიკა 2015"

3. ინფორმაცია გრძელვადიანი (იჯარები) ტყითსარგებლობის შესახებ:
გრძელვადიანი დანიშნულებით (იჯარები) ტყითსარგებლობასთან დაკავშირებით
განხილულ იქნა 68 განცხადება, საიდანაც 20 განმცხადებელს ეთქვა უარი გრძელვადიანი
დანიშნულებით ტყითსარგებლობის უფლების მოპოვებაზე, ხოლო 48 განცხადებაზე
მიმდინარეობს ადმინისტრაციული საქმისწარმოება.

4. ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა მოპოვების შესახებ:
სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა მოპოვების ლიცენზიის გაცემისათვის
მიზანშეწონილობის თაობაზე, განხილულ იქნა გარემოს ეროვნული სააგენტოდან
შემოსული 101 კორესპოდენცია. აქედან 22 ფართობზე გაიცა თანხმობა, 79 ფართობზე
ლიცენზიის გაცემა მიზანშეწონილად არ იქნა მიჩნეული.

5.ინფორმაცია საკომუნიკაციო ნაგებობების განთავსების შესახებ:
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 შ.პ.ს „ჯეოსელთან“ გაფორმდა ხელშეკრულება 78 ერთეულ მიწის
კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის განთავსების მიზნით.

ნაკვეთზე

 შპს „ვიონი საქართველოსთან“ გაფორმდა ხელშეკრულება 15 ერთეულ მიწის ნაკვეთზე
კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის განთავსების მიზნით.
 გაფორმდა ხელშეკრულება შპს „მაგთიკომთან“ 2 ერთეულ
კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის განთავსების მიზნით.

მიწის

ნაკვეთზე

 გამოცხადდა ელექტრონული აუქციონი შპს „ვიონი საქართველოს“-ს მიერ მოთხოვნილ
4 ერთეულ მიწის ნაკვეთზე კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის განთავსების
მიზნით.
 გამოცხადდა ელექტრონული აუქციონი შპს „ჯეოსელი“-ს მიერ მოთხოვნილ 2 ერთეულ
მიწის ნაკვეთზე კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის განთავსების მიზნით.
 მომზადდა ხელშეკრულების პროექტი შპს „ვიონი საქართველო“-ს მიერ 31 ერთეულ
მიწის ნაკვეთზე კავშირგაბმულობის საკომუნიკაციო ნაგებობის განთავსების მიზნით
ტყითსარგებლობასთან დაკავშირებით.

6. ინფორმაცია სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ
ტერიტორიებზე
ტყეკაფამდე
მისასვლელი
სატყეო-სამეურნეო
გზების
მოწყობა/რეაბილიტაციის შესახებ:
სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა/რეაბილიტაცი 2018 წელი
რეგიონი

მოწყობა (კმ)

რებილიტაცია (კმ)

გურია

0

5,81

სამცხე-ჯავახეთი

0

10,076

შიდა ქართლი

0,55

9,222

იმერეთი

1,85

26,07

რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთი

6,166

14,441

მცხეთა-მთიანეთი

1,66

29,695
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სულ ჯამი: 105.54

10,226

95,314

7. ინფორმაცია მრგვალი ხე-ტყის (მორი) პირდაპირი მიყიდვის წესით გადაცემის შესახებ:
 „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის
20 აგვისტოს N242 დადგენილების 463 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად პირდაპირი
მიყიდვის წესით სააგენტოს მიერ გამოიყო მრგვალი ხე-ტყე (მორი): მოსახლეობისთვის
(გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევები: ხანძარი, სტიქიური უბედურება ან/და
სხვა ფორსმაჟორული გარემოებები) 1108 მ3 მრგვალი ხე-ტყე (მორი).
 საქართველოს საპატრიარქოსთვის 190 მ3 მრგვალი ხე-ტყე (მორი).

8. ინფორმაცია 2018 წელს საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გადაცემული ხე-ტყის
შესახებ:
 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 ნოემბრის N2216 განკარგულება „ზუგდიდის,









წალენჯიხის,
ჩხოროწყუს,
ჩოხატაურის,
ზესტაფონის,
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირებისა და მესტიის
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების II ხარისხის (საშეშე) ხე-ტყით
უზრუნველყოფის შესახებ“ 1633,387 მ3.
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 ნოემბრის N2202 განკარგულება „ წალკის,
ონის, ცაგერის, დუშეთის, ლაგოდეხის, ყვარლის, გორის, კასპის, ქარელისა და
ხაშურის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის
II ხარისხის (საშეშე) ხე-ტყით უზრუნველყოფის შესახებ“ 2185,09 მ3.
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 ნოემბრის N2248 განკარგულება „თერჯოლის
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების II ხარისხის
(საშეშე) ხე-ტყით უზრუნველყოფის შესახებ“ 39 მ3.
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 21 ნოემბრის N2234 განკარგულება „ადიგენის,
ასპინძის, ახალქალაქის, ახალციხის, ბორჯომის, ნინოწმინდისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების II ხარისხის
(საშეშე) ხე-ტყით უზრუნველყოფის შესახებ“ 1734 მ3.
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 აგვისტოს N1761 განკარგულება შპს
„აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი“-სთვის 150 მ3II
ხარისხის (საშეშე) ხე-ტყით უზრუნველყოფის შესახებ“.
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9. ინფორმაცია ტყის ფონდიდან ამორიცხულ ფართობებზე და სპეციალური ჭრების შედეგად
მოპოვებული და დასაწყობებული მერქნული რესურსის შესახებ:
ინფორმაცია 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე მოპოვებული, ასევე სახელმწიფო ტყის ფონდიდან ამორიცხულ ტერიტორიაზე
განხორციელებული ჭრებისა და სპეციალური ჭრების შედეგად მოპოვებული და დასაწყობებული ხე-ტყე
მათ შრის
მინისტრის
ბრძნებით/მთავრობის
განკარგულებით
გადაცემული რესურის
რომელიც ჯერ სრულად
არ არის ათვისებული

დასაწყობებუ
ლი
მერქნული
რესურსი
სულ კბმ

გაცემას
დაქვემდებარებუ
ლი რესურსი კბმ

მცხეთამთიანეთი

1118,014

1118,014

გურია

1060,903

937,203

კახეთი

223,464

73,174

127,79

22,5

150,29

194,18

0
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151,18

194,18

1509,127

509,942

400,585

სამეგრელ
ო-ზემო
სვანეთი

3128,057

1512,155

194,44

ქვემო
ქართლი

1691,613

771,029

იმერეთი

646,449

484,494

რაჭალეჩხუმი
ქვემო
სვანეთი

1490,355

449,988

სულ:

11062,162

5855,999

რეგიონი

შიდა
ქართლი
სამცხეჯავახეთი

უნებართვოდ
გატანილი
(დატაცებული)რესუ
რსი კბმ

სტიქიური
მოვლენების
შედედგად
დაკარგული
(წყალდიდობა)რესუ
რსი კბმ

დაზიანებუ
ლი
რესურსი
კბმ

ამ
ეტაპზე
ვარგისი
რესურსი
კბმ

ამ ეტაპზე
დაზიანებუ
ლი
რესურსი
კბმ

დაზიანებუ
ლი
რესურსი
სულ კბმ

0
112,7

11

180,036

298,6

300

3,11

1203,4
96

34,82

37,93

214,814

653,1

52,67

267,484

139,63

7,54

7,54

14,785

722,51

180,036

0

200,33

840,03
7

887,644

3147,263

298,6

200,33

268,71

1156,354
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10. განხორციელდა შემოსულ 34 საქმეზე (ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტის გაწერა და
სპეციალური
ფინიშით
მარკირება),
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
პროცედურები.

11. 2018 წელს სააგენტოს მიერ სპეციალური ჭრის შედეგად დამზადებული ხე-ტყის შესახებ
ინფორმაცია:
 ტყეკაფებიდან მიღება-ჩაბარებების მიხედვით დამზადებული და სააგენტოსთვის გადმოცემული

მერქნული რესურსი:
კახეთის რეგიონში I, II, III და IV -კვარტალში დამზადდა 10 932.43 მ3 მერქნული რესურსი.
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში I, II, III და IV -კვარტალში დამზადდა 24,615.34 მ3
მერქნული რესურსი.
იმერეთის რეგიონში I, II, III და IV -კვარტალში დამზადდა 847.64 მ2 მერქნული რესურსი.
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონში I, II, III და IV -კვარტალში დამზადდა 5,424.51 მ2
მერქნული რესურსი.
შიდა ქართლის რეგიონში I, II, III და IV -კვარტალში დამზადდა 2,926.71 მ2 მერქნული
რესურსი.
სამცხე-ჯავახეთი რეგიონში I, II, III და IV -კვარტალში დამზადდა 3,346,444 მ3 მერქნული
რესურსი.

სულ 2018 წელს დამზადდა 48,093.065 მ3 მერქნული რესურსი.
 გადმოცემული და რეალიზებული მერქნული რესურსი (გარდა სკოლებზე მიყიდული საშეშე
მერქნული რესურსისა).
იმერეთი - 832.306 მ3 მერქნული რესურსი.
გურია - 155,391 მ3 მერქნული რესურსი.
ქვემო ქართლი - 1036.94 მ3 მერქნული რესურსი.
კახეთი - 4 551,406 მ3 მერქნული რესურსი.
სამცხე-ჯავახეთი – 4 093.306 მ3 მერქნული რესურსი.
რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთი - 3 466,957 მ3 მერქნული რესურსი.
სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 19 105,35 მ3. მერქნული რესურსი.
შიდა ქართლი - 1 275,685 მ3 მერქნული რესურსი.
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი (მაღალმთიანი) – 981.93 მ3 მერქნული რესურსი. სამეგრელო ზემო სვანეთი (მაღალმთიანი) – 462.90 მ3 მერქნული რესურსი.
 მოსახლეობისთვის მრგვალი ხე-ტყის (მორი) გადაცემის შესახებ, გადაუდებელი აუცილებლობის
შემთხვევაში (ხანძარი, სტიქიური უბედურება ან/და სხვა ფორსმაჟორული გარემოებები).
შიდა ქართლი - 11.95 მ3 მერქნული რესურსი.
სამცხე-ჯავახეთი - 128.48 მ3 მერქნული რესურსი.
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი - 18.00 მ3 მერქნული რესურსი.
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სულ: 36,120.571 მ3 მერქნული რესურსი.
მათ შორის აუქციონზე გაყიდული 34,517.341 მ3 მერქნული რესურსი.

პრდაპირი მიყიდვა (მაღალმთიანი) 1,444.80 მ3 მერქნული რესურსი.
მოსახლეობისთვის მრგვალი ხე-ტყის (მორი) გადაცემის შესახებ, გადაუდებელი
აუცილებლობის შემთხვევაში - პრდაპირი მიყიდვა - 158.43 მ3 მერქნული რესურსი.


სკოლებისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სათბობი შეშით მომარაგების მიზნით
დამზადებული და გადაცემული მერქნული რესურსი:
კახეთი-680.5 მ3 მერქნული რესურსი.
სამეგრელო-ზემოსვანეთი-3,945 მ3 მერქნული რესურსი.
იმერეთი-7,226.38 მ3 მერქნული რესურსი.
გურია-2,126 მ3 მერქნული რესურსი.
შიდა ქართლი-2,632.9 მ3 მერქნული რესურსი.
მცხეთა თიანეთი-3,327 მ3 მერქნული რესურსი.
სამცხე ჯავახეთი-8,494.51 მ3 მერქნული რესურსი.
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი-1,965.9 მ3 მერქნული რესურსი.

სულ: 30,398.21 მ3 მერქნული რესურსი.
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სახელმწიფო კონტროლის სფეროში განხორციელებული
საქმიანობა
2018 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე ტერიტორიული სატყეო სამსახურების თანამშრომელთა
მიერ გამოვლენილი იქნა 2611 სამართალდარღვევის ფაქტი, მათ შორის, ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის - 1577 ფაქტი, სისხლის სამართლის - 239 ფაქტი, ხოლო 795 ფაქტზე დაიწერა
საველე აქტი და გადაიგზავნა სამართალდამცავ ორგანოებში სამართალდამრღვევის გამოსავლენად.
უკანონოდ მოპოვებული რესურსის მოცულობამ შეადგინა 25 622,39 მ3, გარემოზე მიყენებულმა ზიანის
ოდენობამ შეადგინა 3 363 917,11 ლარი.

საანგარიშო პერიოდში შიდა კონტროლის სამსახურის თანამშრომლების მიერ შერჩევითი წესით
შემოწმებული იქნა გურიის, იმერეთის, კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის,
სამეგრელო-ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და შიდა ქართლის სატყეო
სამსახურების დაქვემდებარებაში არსებული ტყის ფონდის ტერიტორია. შემოწმების შედეგად
აღრიცხული უკანონო ჭრის საერთო რაოდენობამ შეადგინა 4 828,01 მ3, გარემოზე მიყენებულმა ზიანმა
შეადგინა - 570 371,52 ლარი.
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ინფორმაცია შიდა კონტროლის სამსახურის მიერ ჩატარებულ შემოწმებებზე რეგიონების მიხედვით
შემოწმებათა

რეგიონი

რაოდენობა

უკანონოდ მოპოვებული
მერქნული რესურსის

ზიანი, ლარი

მოცულობა, მ3

1

გურია

1

0,00

0,00

2

იმერეთი

1

170,51

21 422,74

3

კახეთი

3

271,61

39 522,34

4

მცხეთა-მთიანეთი

1

0,00

0,00

5

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი

1

35,19

3 549,72

6

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

1

322,96

23 058,18

7

სამცხე-ჯავახეთი

2

1 221,02

137 259,53

8

ქვემო ქართლი

3

2 463,45

305 617,17

9

შიდა ქართლი

2

343,27

39 941,84

სულ

15

4 828,01

570 371,52

ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმებების შედეგად საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში
მომზადებული იქნა 206 დასკვნა 245 პირის მიმართ, რაზედაც მოხდა შესაბამისი რეაგირება,
დისციპლინური პასუხისგებლობის ზომა ,,შენიშვნა“ გამოეცხადა 82 თანამშრომელს, ,,გაფრთხილება“
– 51 თანამშრომელს, 126 თანამშრომელს დაუკავდა ხელფასი, 2 თანამშრომელი გადაყვანილი იქნა
დაბალი რანგის თანამდებობაზე, 17 თანამშრომელი განთავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან,
ხოლო 29 თანამშრომლის მიმართ გამოყენებული იქნა წახალისების ფორმა, მათზე მიმაგრებული
სამცველოების შემოწმებისას უკანონო ჭრის ფაქტების არარსებობის საფუძველზე.
2018 წელს შიდა კონტროლის სამსახურის მიერ მომზადებული დასკვნები სატყეო სამსახურების
მიხედვით
დასკვ
ნა

პირო
ვნება

შენიშვნ
ა

გაფრთხი
ლება

ხელფასის
დაკავება

დაბალი
რანგის
თანამდ.
გადაყვანა

განთავისუფ
ლდა
დაკავებული
თანამდ.-დან

წახალის
ება

გურია

11

21

3

1

6

0

0

16

იმერეთი

27

33

11

6

17

0

3

0

კახეთი

51

56

18

20

40

0

7

0

მცხეთა-მთიანეთი

6

18

4

0

1

0

0

13

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვ.სვანეთი

21

20

8

5

9

1

1

0

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

7

10

2

3

4

0

1

0

სამცხე-ჯავახეთი

32

36

20

6

16

1

2

0

ქვემო ქართლი

19

20

5

4

10

0

2

0

შიდა ქართლი

32

31

11

6

23

0

1

0

სატყეო სამსახური
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სულ

245

82

51

126

2

17

29

2018 წელს ტერიტორიული სატყეო სამსახურების მიერ დახურული და გაუქმებული ტყეკაფები
სააგენტოს მიერ
სოციალური

კომერციული

სპეციალური

განხორც.

მოვლითი

სპეციალური ჭრა

სატყეო სამსახური
დახურ

გაუქმებუ

დახურ

გაუქმებ

დახურ

გაუქმებ

დახურ

გაუქმებ

დახურ

გაუქმებ

ული

ლი

ული

ული

ული

ული

ული

ული

ული

ული

გურია

7

85

0

2

0

0

6

8

0

0

იმერეთი

6

63

17

0

0

0

0

0

0

0

კახეთი

0

614

20

47

5

0

10

4

0

0

მცხეთა-მთიანეთი

0

254

20

12

0

2

0

0

0

0

40

198

0

2

0

0

0

9

0

0

0

36

5

2

1

48

19

5

0

0

სამცხე-ჯავახეთი

0

45

19

11

0

0

0

0

4

1

ქვემო ქართლი

44

248

0

0

13

9

0

3

0

0

შიდა ქართლი

0
97

551
2094

6
87

11
87

0
19

2
61

0
35

4
33

0
4

0
1

რაჭა-ლეჩხუმიქვ.სვანეთი
სამეგრელო-ზემო
სვანეთი

სულ

ტერიტორიული სატყეო სამსახურების მიერ დახურული იქნა 242 ტყეკაფი, ხოლო 2 წლის ვადის
გასვლის გამო გაუქმებულ იქნა - 2276 ტყეკაფი.
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მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული სისტემის განვითარება და მართვა
სააგენტოში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონული
სისტემის ადმინისტრირება, სისტემის მომხმარებელთათვის პრაქტიკული და მეთოდური დახმარების
გაწევა.
შემუშავდა ელექტრონული ხე-ტყის წარმოშობის
უზრუნველყოფის (აპლიკაციის) ტექნიკური დავალება.

დოკუმენტების

შევსების

პროგრამული

2018 წელს ელექტრონულ სისტემაში ინფორმაციასთან წვდომის შესაბამისი იერარქიული დონეების
გათვალისწინებით დაშვება მიენიჭა 27 მომხმარებელს, მათ შორის:
 ეროვნული სატყეო სააგენტო - 15 მომხმარებელი;
 დაცული ტერიტორიების სააგენტო - 7 მომხმარებელი;
 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტი - 1
მომხმარებელი;
 შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტი - 4 მომხმარებელი.
თვითმმართველი ორგანოების მიერ წარმოდგენილი ფაქტობრივად მაცხოვრებელი კომლის
წარმომადგენელთა სიების საფუძველზე ელექტრონულ სისტემაში აისახა 2361 პიროვნების მონაცემი
(სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი).
2018 წელს მერქნული რესურსების მართვის ელექტრონულ სისტემაში
დარეგისტრირებული მეორე ხარისხის ხე-ტყით მოსარგებლეთა რაოდენობა
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

მუნიციპალიტეტი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
გორის მუნიციპალიტეტი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
დმანისის მუნიციპალიტეტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
თელავის მუნიციპალიტეტი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
კასპის მუნიციპალიტეტი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

რაოდენობა
5
60
38
54
26
69
243
13
98
352
13
11
39
3
41
90
148
390
19
33
83
49
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
ონის მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
სენაკის მუნიციპალიტეტი
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
ქარელის მუნიციპალიტეტი
ქედის მუნიციპალიტეტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
შუახევის მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
წალკის მუნიციპალიტეტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ხონის მუნიციპალიტეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
ჯამი

4
67
26
9
69
6
13
55
14
12
3
14
4
70
19
5
9
30
4
14
8
7
22
2361
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საზოგადოებასთან ურთიერთობა და განათლება
1 იანვარს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი მცხეთამთიანეთის რეგიონში იმყოფებოდა, სადაც სატყეო სამსახურის თანამშრომლებს შეხვდა და რეგიონში
სატყეო მიმართულებით მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებს ადგილზე გაეცნო;
11 იანვარს სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი სატყეო
საქმის სპეციალისტის სასწავლო პროგრამის შესახებ ტელეკომპანია „რუსთავი-2“-ის ეთერში;
17 იანვარს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში
იმყოფებოდა, სადაც საზღვრისპირა სოფლების სათბობი შეშით მომარაგების პროცესს, დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მიერ ზურაბ სეხნიაშვილთან ერთად, ადგილზე დაესწრო;
6 თებერვალს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი გადაცემა
„აქტუალური თემა“ ტყითსარგებლობის მარეგულირებელ დადგენილებებში ცვლილებების შესახებ
9 თებერვალს ეროვნული სატყეო სააგენტო, კომპანია BP-ის მხარდაჭერით, იმერეთის რეგიონში
წაბლნარი ტყეების აღდგენის ღონისძიებები უცხოელ ექსპერტებთან ერთად ადგილზე დაგეგმა;
10 თებერვალს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა გურიის რეგიონში (ENPI_
FLEG ll) ევროპის სამეზობლო და საპარტნიორო ქვეყნებისთვის სატყეო სექტორში კანონიერების
დაცვისა და მმართველობის გაუმჯობესების მეორე პროგრამის რეგიონალურ მრჩეველთა საბჭოს
სხდომას დაესწრო;
16 თებერვალს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი გადაცემა
„რეალური სივრცე“ ბორჯომ-ბაკურიანის ხანძრის გამომწვევ მიზეზებზე, ხანძრის განმეორების
საფრთხეზე, პრევენციულ ღონისძიებებზე საუბრობს;
19 თებერვალს ახალციხის საზოგადოებრივ კოლეჯში “ოპიზარი” სატყეო საქმის სპეციალისტის
სასწავლო პროგრამა დაინერგა;
21 თებერვალს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა, სრულიად საქართველოს
კათოლიკოს-პეტრიარქის ილია II-ის მიერ დაფუძნებული ფონდის „გაამწვანე საქართველო“-ს
ინიციატივით, ლიტვის რესპუბლიკის ელჩს საქართველოში, გეიდრიუს პუოჯიუნასის შეხვდა;
12 მარტს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი
ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსთან თორნიკე გვაზავასთან ერთად სატყეო სააგენტოს
რეგიონული სამსახურების ხელმძღვანელებს შეხვდა;
21 მარტს, დაუნის სინდრომის მსოფლიო და ტყის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად, გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით, ქ. ქუთაისში დაუნის სინდრომის მქონე
ბავშვებმა, ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად, მე-8 საბავშვო ბაღის მიმდებარე
ტერიტორიაზე 150-მდე მუხის, კოპიტისა და წიწვოვანი სახეობის ხეები დარგეს;
27 მარტს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი გადაცემაში "სხვა
შუადღე" აქცია „ნუ მოჭრი ნაძვს!“ შესახებ საუბრობს;
28 მარტს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი “იმედის დილაში”
აქცია „ნუ მოჭრი ბზას!“ შესახებ;
28 მარტი - ეროვნული სატყეო სააგენტო, მიმდინარე წლის აპრილიდან, იწყებს ბზის კორომების
დაზიანებული ფართობების დამუშავებას. სამეგრელო-ზემო სვანეთის, იმერეთის, გურიისა და რაჭალეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონებში ბიოლოგიური პრეპარატით დამუშავდება სახელმწიფო ტყის
ფონდის 550 ჰა-მდე ფართობი;
29 მარტს სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი კოლხური ბზის გადარჩენის
შესახებ ტელეკომპანის "მაესტროს" კითხვებს პასუხობს;
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29 მარტს ტელეკომპანია იმედის სიუჟეტში ნათია იორდანიშვილი აქცია „ნუ მოჭრი ბზას!“ შესახებ
საუბრობს;
30 მარტი - მეტყევე ნათია იორდანიშვილი გადაცემაში “ქალების ნარატივი”;
30 მარტს ტელეკომპანია იმედის ეთერში გავიდა სიუჟეტი კოლხური ბზის შესახებ;
31 მარტს გავიდა სიუჟეტი ეროვნული სატყეო სააგენტოს, შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის
თანამშრომლებმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტში, ხე-ტყის უკანონოდ მოპოვებისა და ტრანსპორტირების
ფაქტი გამოვლინეს, სიუჟეტი გავიდა ტელეკომპანია „იმედი“-ს ეთერში;
5 აპრილს ეროვნული სატყეო სააგენტოს ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის თანამშრომლების მიერ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი
გამოვლინდა. სიუჟეტი გავიდა ტელეკომპანია „იმედი“-ს ეთერში;
11 აპრილს ეროვნული სატყეო სააგენტოს, ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა,
თეთრიწყაროში, სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიიდან, ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების
ფაქტი გამოავლინეს. სიუჟეტი გავიდა ტელეკომპანია „იმედი“-ს ეთერში;
17 აპრილს სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა შვედეთის სატყეო დარგის
პროფკავშირების თავმჯდომარის პოლიტიკური მრჩეველს იუნგე დაოსონს, პროფკავშირების
მოლაპარაკებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს მაგნუს ლინდბერგს და გლობალური
პროფკავშირების BWI-ის პროექტების კოორდინატორს მიხეილ კარტაშოვს შეხვდნენ;
18 აპრილს შვედეთის სატყეო დარგის პროფკავშირების დელეგაციის წევრები ერვონული სატყეო
სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად, ბორჯომის ხეობას ეწვივნენ, სადაც ტყითსარგებლობისა და
ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებებს ადგილზე გაეცნენ;
20 აპრილს ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით, ტყის მდგრადი მართვის დაგეგმვასთან
დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც საქართველოს სლოვენიის სატყეო სამსახურის
ტყის მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენლები სტუმრობენ;
25 აპრილი - ეროვნული სატყეოს სააგენტოს, სამცხე-ჯავახეთის სატყეოს სამსახურის თანამშრომლებმა,
ბორჯომში, სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიიდან ხე-ტყის უკანონოდ მოპოვებისა და
ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს.;
29 აპრილი - ზუგდიდში, ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული ტყის „ურთას
მთის“ გარე პერიმეტრზე, აზიური ფაროსანას მონიტორინგის სისტემები დამონტაჟდა;
30 აპრილს ბორჯომში, პლატოს ტერიტორიაზე, ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის პროექტის
ფარგლებში, დარგვის აქცია გაიმართა;
1 მაისი - ბორჯომში, სოფელ საკირეში გაჩენილი ხანძარი ლოკალიზებულია. ადგილზე მთელი ღამის
განმავლობაში მუშაობდნენ სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლები და საგანგებო
სიტუაციების მართვის სამსახურის მეხანძრე-მაშველები;
6 მაისს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, ბორჯომში, პლატოს ტეროტორიაზე ტყის მოვლა-აღდგენითი
სამუშაოების მიმდინარეობას თორნიკე გვაზავა ადგილზე გაეცნო;
23 მაისი - ეროვნული სატყეოს სააგენტოს, შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა,
გორში, ატენის ხეობაში, ხე-ტყის უკანონოდ მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს;
27 მაისს სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამიშაოების მიმდინარეობას დუშეთის
რაიონში ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა ადგილზე გაეცნო;
30 მაისს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი პროფესიული
სასწავლებლების ხელმძღვანელებს შეხვდა და განახლებული სასწავლო პროგრამის მიმდინარეობის
შესახებ ინფორმაცია მიიღო;
31 მაისს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა, მოადგილეებთან ერთად,
რეგიონული სატყეო სამსახურების ხელმძღვანელებს შეხვდა. ტყეკაფებამდე მისასვლელი სატყეო-
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სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია; სოციალური ჭრის ტყეკაფების გამოყოფა; ხე-ტყის
დამზადებისა და ტყის მოვლა-აღდგენის სამუშაოები; საბიუჯეტო ორგანიზაციების, მათ შორის საჯარო
სკოლების საშეშე მერქნით მომარაგების საკითხები - ეს ის თემებია, რომლებზეც სააგნეტოს უფროსმა
რეგიონული სატყეო სამსახურების ხელმძღვანელებისგან ანგარიში მოისმინა;
3 ივნისი - ეროვნული სატყეო სააგენტოს სამეგრელო - ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის
თანამშრომლებმა წალენჯიხაში ხე-ტყის უკანონოდ მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი
გამოავლინეს;
5 ივნისს გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, ეროვნული სატყეო სააგენტოს
ინიციატივით, ყვარლის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების აქცია გაიმართა. „უთხარი პლასტიკს არა“
- კამპანიის ფარგლებში, სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე, დასუფთავების აქციაში
მონაწილეობა ახალსოფლის N2 საჯარო სკოლის ეკო-კლუბის წევრებმა მიიღეს;
5 ივნისს გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან
შეხვედრა გაიმართა;
5 ივნისს გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, ეროვნული სატყეო სააგენტოს
ინიციატივით, დასუფთავების აქცია მთელი საქართველოს მასშტაბით ტყის ფონდის ტერიტორიებზე
გაიმართა. აქციაში მონაწილეობა 9 რეგიონის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა მიიღეს;
6 ივნისი - ეროვნული სატყეოს სააგენტოს, შიდა ქართლის სატყეოს სამსახურის თანამშრომლებმა,
ხაშურში, სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიიდან ხე-ტყის უკანონოდ მოპოვებისა და
ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს;
11 ივნისს სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამიშაოების მიმდინარეობას შიდა
ქართლის რაიონის კასპის მუნიციპალიტეტში ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე
გვაზავა ადგილზე გაეცნო;
26 ივნისს მსოფლიო ბანკის მისიის წარმომადგენლები გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს, ეროვნული სატყეო სააგენტოსა და ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის
წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ექსპერტებმა კვლევის - „ტყეები, საოჯახო მეურნეობები და სიღარიბე
საქართველოს სატყეო თემებში“ შედეგები და რეკომენდაციები წარმოადგინეს;
29 ივნისს იმერეთის რეგიონში, ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტყის გარე
პერიმეტრზე, ჯამში 10 ათასამდე ფერომონი დამონტაჟდა;
1 ივლისი - იმერეთის რეგიონში, ტყიბულში, ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას
დაქვემდებარებული ტყის გარე პერიმეტრზე, აზიური ფაროსანას მონიტორინგის სისტემები
დამონტაჟდა;
5 ივლისი - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული ტყის ფონდის ტერიროტიაზე,
ბზის ალურით დაზიანებული კოლხური ბზის კორომების შეწამვლითი ღონისძიებები ხორციელდება.
ნაქერელას უღელტეხილზე 20 ჰა - მდე ფართობი შეიწამლა;
9 ივლისი - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული ტყის ფონდის ტერიროტიაზე,
ბზის ალურით დაზიანებული კოლხური ბზის კორომების შეწამვლითი ღონისძიებები ხორციელდება.
მიმდინარე სამუშაოებს სოფელ მუხურაში სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა ადგილზე გაეცნო,
სადაც 50 ჰა - მდე ფართობი შეიწამლა;
18 ივლისი - გურიის რეგიონში, შემოქმედში, ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას
დაქვემდებარებული ტყის გარე პერიმეტრზე, აზიური ფაროსანას მონიტორინგის სისტემები
დამონტაჟდა;
22 ივლისი - ელექტრონული და ბეჭდვური მედიის წარმომადგენლებს, სოფელ დაბაში, 2008 და 2017
წლის აგვისტოს თვეში, ხანძრით დაზიანებული ტყის აღდგენის პროექტი ადგილზე გააცნეს;
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26 ივლისი - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში სააგენტოს
უფროსმა თორნიკე გვაზავამ მედიის წარმომადგენლებს გააცნო.;
20 აგვგისტო - ბორჯომის ხეობაში, სოფელ დაბაში, 2008 და 2017 წლის აგვისტოს თვეში, ხანძრით
დაზიანებული ტყის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარე წლის სექტემბერში დაიწყება.;
22 აგვისტო - ეროვნული სატყეო სააგენტო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში წიწვოვან კორომებში
გავრცელებული მავნებელი მწერის - მბეჭდავი ქერქიჭამიას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებს
აგრძელებს;
31 აგვისტო - სოფელ ცედანში ტყის მასივში გაჩენილი ხანძარი ამ დროისთვის ლოკალიზებულია;
6 სექტემბერი - სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია ოზურგეთში, სოფელ მთისპირში;
10 სექტემბერი - საქართველოში სამუშაო ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკის წარმომადგენელთა
პალატის გარემოს კომიტეტის დელეგაცია იმყოფება. კომიტეტის თავმჯდომარეს დანნა ბალცაროვას
და დელეგაციის წევრებს ეროვნული სატყეო სააგენტოს თავმჯდომარე თორნიკე გვაზავა
მოადგილეებთან ერთად შეხვდა;
13 სექტემბერი - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბორჯომის ხეობაში, სოფელ
დაბაში, 2008 და 2017 წლებში, ხანძრით დაზიანებული ტყის აღდგენით სამუშაოებს იწყებს;
28 სექტემბერი - სამეცნიერო კონფერენციის - „კახეთის რეგიონის ტყეები, ბიომრავალფეროვნება და
კვლევის მეთოდები“ - გამარჯვებულები გამოვლენა და დაჯილდოვება ;
30 სექტემბერი - ბორჯომის ხეობაში, სოფელ დაბაში, ხანძრით დაზიანებული ტყის მასივის
გაწმენდითი სამუშაოები თითქმის დასრულებულია. პერიმეტრზე ღობის მთლიანობის აღდგენის,
ეროზია საწინააღმდეგო და ნიადაგის აღდგენასთან დაკავშირებული ღონისძიებები უკვე
განხორციელდა. ოქტომბრის თვის დასაწყისში კი დარგვის სამუშაოები დაიწყება;
2 ოქტომბერი - სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში,
სოფელ ანანურში მიმდინარეობს;
3 ოქტომბერი - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე, სატყეო
სააგენტოს უფროს თორნიკე გვაზავასთან ერთად, რეგიონული სატყეო სამსახურების ხელმძღვანელებს
შეხვდა;
8 ოქტომბერი - "ბორჯომის ხეობაში ხანძრით დაზიანებული ტყის აღდგენითი სამუშაოები
მიმდინარეობს, - " თორნიკე გვაზავა ტელეკომპანია "იმედის" გადაცემაში "იმედის დღე";
9 ოქტომბერი - თორნიკე გვაზავა ბორჯომის ნახანძრალი ტყის აღდგენის პროექტის შესახებ გადაცემაში
"საქმიანი დილა";
10 ოქტომბერი - 10 ოქტომბერი - მეტყევის დღეა, ტელეკომპანია "რუსთავი 2"-ის გადაცემაში "დილა
მშვიდობისა, საქართველო!"; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, იური
ნოზაძემ მეტყევეებს პროფესიული დღე მიულოცა (ტელეკომპანია „იმედი“-ს ეთერი); ეროვნული
სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გადაცემაში "ნაშუადღევი";
11 ოქტომბერი - "ტყის აღდგენითი სამუშაოები ხვალიდან დაიწყება ," - ტყის აღრიცხვისა და
კვლავწარმოების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მარინე სუჯაშვილი (ტვ „მაესტრო“);
12 ოქტომბერი - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე
ბორჯომის ხეობაში, სოფელ დაბაში იმყოფებოდა, სადაც 2008 და 2017 წლის აგვისტოს თვეში ხანძრით
დაზიანებულ ტყის ტერიტორიაზე დარგვის სამუშაოები დაიწყო;
18 ოქტომბერი - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული ტყის ფონდის
ტერიროტიაზე, ბზის ალურით დაზიანებული კოლხური ბზის კორომების შეწამვლის მესამე ეტაპი
დასრულდა;
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22 ოქტომბერი ხის დარგვის საერთაშორისო დღეა - ხის დარგვის საერთაშორისო დღესთან
დაკავშირებით, ბორჯომის ხეობაში, სოფელ დაბაში, 2008 და 2017 წლის აგვისტოს თვეში ხანძრით
დაზიანებული ტყის აღდგენის სამუშაოებში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატყეო საქმის
სპეციალისტები ჩაერთვნენ.;
24 ოქტომბერი - ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი შვედეთის
ტყის კვლევითი ინსტიტუტის დოქტორანტებთან შეხვდაზე სააგენტოს საქმიანობა გააცნო და ქვეყნის
სატყეო სექტორის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა;
31 ოქტომბერი - ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილემ ნათია იორდანიშვილმა II
საერთაშორისო ქართულ-პოლონური კონფერენცია - „თანამშრომლობა სატყეო და გარემოს დაცვით
საკითხებში“ მონაწილეებს საქართველოში სატყეო დარგში მიმდინარე პროცესები და სამომავლოდ
დაგეგმილი რეფორმები გააცნო;
5 ნოემბერი -ბორჯომის ხეობაში, სოფელ დაბაში, 2008 და 2017 წლის აგვისტოს თვეში ხანძრით
დაზიანებული ტყის აღდგენის სამუშაოებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის, აგრარული მიმართულების სპეციალისტები ჩაერთვნენ;
10 ნოემბერი - ეროვნული სატყეო სააგენტომ დაახლოებით 1100 საბიუჯეტო ორგანიზაციის საშეშე
მერქნით მომარაგების პროცესი დროზე ადრე დასრულა;
21 ნოემბერი - რაჭა - ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახურს ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდმა
(WWF) სპეციალური აღჭურვილობა გადასცა;
6 დეკემბერი - როვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა, მსოფლიო ბანკის
წარმომადგენელს ტუკა კარსტენს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით უკვე
განხორციელებული პროექტები შეაჯამეს;
14 დეკემბერი - იური ნოზაძემ რეგიონული სამსახურების ხელმძღვანელებისგან ანგარიში და
მომავალი წლის გეგმები მოისმინა;
25 დეკემბერი - ეკოლოგიის კვირეული გამოცხადდა სკოლა „ჯეჯილში“, რომელშიც მონაწილეობა
სხვადასხვა კლასის მოსწავლეებმა მიიღეს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილემ ნათია
იორდანიშვილმა შემაჯამებელი ღონისძიების მონაწილეებს სიმბოლური საჩუქრები გადასცა;
28 დეკემბერი - „ბორჯომში, ნახანძრალ ტყეში აღდგენითი სამუშაოები გაზაფხულზე განახლდება“თორნიკე გვაზავა გადაცემაში „ნაშუადღევს“;
28 დეკემბერი - ნათია იორდანიშვილმა დაბაში ნახანძრალი ტყის აღდგენის საშემოდგომო სამუშაოები
შეაჯამა;
29 დეკემბერი - ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი თორნიკე გვაზავა მომავალი წლის გეგმების
შესახებ;
2018 წლის განმავლობაში დამზადდა 55 საინფორმაციო ბანერი;
მედიაში სააგენტოს საქმიანობის შესახებ გავიდა 82 სიუჟეტი;
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ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება
2018 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე სააგენტოს კანცელარიიდან გასულია 12069,
შემოსულია 12787 (სატყეო უბნებიდან შემოსული 26618 ) კორესპონდენცია, სააგენტოს
თანამშრომელთა მიერ მომზადებულია 12776 მოხსენებითი, 7080-სამსახურებრივი ბარათი. სააგენტოს
კანცელარიაში შემოსულია მოქალაქეთა 7135, თანამშრომელთა 553 განცხადება; მომზადდა 1960

ბრძანება თანამშრომელთა დანიშვნა-გათავისუფლებისა და ტყის მცველთათვის სამოქმედო
ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ, 266 ბრძანება - თანამშრომელთა მიმართ დისციპლინური
პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების შესახებ, 960 ბრძანება - თანამშრომელთა შვებულებისა
და საავადმყოფო ფურცელზე ყოფნის შესახებ, 938 ბრძანება - მივლინების შესახებ, გაფორმდა
611 შრომითი ხელშეკრულება.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს აპარატისა და
ტერიტორიული ორგანოების ზოგიერთ თანამდებობაზე დასანიშნად შესაბამისი
კანდიდატების კონკურსის წესით შერჩევის მიზნით მომზადდა 17 ბრძანება კონკურსის
გამოცხადების შესახებ, შეიქმნა საკონკურსო კომისიები, რომელთა მონაწილეობით სააგენტოს
აპარატში და ტერიტორიულ ორგანოებში ჩატარდა კონკურსები ვაკანტურ თანამდებობებზე.
დაკმაყოფილდა 90 მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციაზე.
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