
შუახევიჰესის პროექტი 

SHUAKHEVI HPP
კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა
Corporate Social Responsibility

ენერგოკომპანია - აჭარისწყალი ჯორჯია
ENERGY COMPANY - ADJARISTSQALI GEORGIA www.agl.com.ge



33

ჩვენი პრიორიტეტი მაღალმთიანი აჭარის 
გრძელვადიანი განვითარების მხარდაჭერაა

ზვიად დიასამიძე
სოციალურ და მიწის საკითხთა დირექტორი

We aim to  be the leader in social 
responsibility in Adjara

აჭარისწყალი ჯორჯია ნორვეგიული Clean 
Energy-ის, ინდური Tata Power-ისა  და საერთა-
შორისო საფინანსო კორპორაცია IFC-ის მიერ 
შექმნილი ერთობლივი საწარმოა, რომელიც 
მდინარე აჭარისწყალისა და მისი შენაკადების 
ჰიდრორესურსების ათვისების მიზნით შეიქმნა. 
კომპანია ახორციელებს საქართველოს ენერ-
გოსისტემაში ერთ-ერთ  ყველაზე დიდ საინვეს-
ტიციო-ინფრასტრუქტურულ პროექტს - შუახე-
ვიჰესის  მშენებლობას. 

აჭარისწყალი ჯორჯია თავისი საქმიანობის 
პროცესში ხელმძღვანელობს კორპორატი-
ული სოციალური პასუხისმგებლობის მაღალი 
სტანდარტით, ხელს უწყობს აჭარის რეგიონის 
ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებასა და 
პროექტის არეალში მცხოვრები ადამიანების 
ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას.

Our priority is to support the long-term 
development of Adjara

ZVIAD DIASAMIDZE
Director Land and Social

რონი სოლბერგი 
აღმასრულებელი დირექტორი

RONNY SOLBERG 
Chief executive o�  cer ABOUT THE COMPANY

Adjaristsqali Georgia, LLC (AGL) is developing hydro-
power resources on the Adjaristsqali River and its trib-
utaries. The company is a joint venture between Nor-
way’s Clean Energy Invest; India’s Tata Power; and IFC, 
a member of the World Bank Group. The company is 
implementing one of the largest infrastructure invest-
ments in Georgia, the Shuakhevi Hydropower Project 
(HPP). 

AGL adheres to high standards of corporate social re-
sponsibility in its work by supporting the economic 
and social development of the Adjara region and im-
proving the living standards of the people living in the 
project area.

ჩვენ გვსურს მაღალმთიან აჭარაში ვიყოთ ლიდერი 
კომპანია სოციალური პასუხისმგებლობის 
თვალსაზრისით

კომპანიის შესახებ
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თემების გაძლიერება
Community Empowerment

ბიზნესის ხელშეწყობის პროექტი 

ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელ-
შეწყობა ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტე-
ტებში ჩვენი კომპანიისთვის ერთ-ერთი პრი-
ორიტეტული მიმართულებაა. მაღალმთიანი 
აჭარის მოსახლეობისათვის კომპანიამ უზრუნ-
ველყო ტრენინგები ისეთ საკითხებზე, როგორე-
ბიცაა: ბიზნეს გეგმების შემუშავება, საპროექ-
ტო წინადადების მომზადება, ასევე მიეწოდათ 
ინფორმაცია საქართველოს საგადასახადო 
რეგულაციებისა და სოციალურ-ეკონომიკური 
შეღავათების შესახებ.  ტრენინგების ორგანიზე-
ბითა და გრანტების გაცემის მეშვეობით, ჩვენი 
მიზანია ადგილობრივი თემების შესაძლებლო-
ბების გაზრდა, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს 
მათი ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას. 

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი 

ხულოსა და შუახევის მინიციპალიტეტებში  მე-
ფუტკრეობის განვითარების პროექტი მიმდი-
ნარეობს, რომლის მიზანიც  იმ ფერმერთა 
მხარდაჭერაა, რომელთა მიწის ნაკვეთები 
პროექტის არეალში მოექცნენ.

პროექტის ფარგლებში ფერმერები სწავლობენ 
დარგის ახალ ტენდენციებსა და თანამედრო-
ვე ტექნოლოგიებს, იძენენ საჭირო უნარებს, 
რაც საქმიანობის წარმატებით განხორციელე-
ბაში დაეხმარებათ. პროექტის მონაწილეებს 
დაურიგდათ ფუტკრის სკები ოჯახებით, ასევე  
მეფუტკრეობისთვის საჭირო ყველა აღჭურვი-
ლობა.

BUSINESS SUPPORT PROJECT

Supporting the development of local business initia-
tives  in the Khulo and Shuakhevi municipalities is one 
of the main priorities of our company. We provided 
training for local residents on business planning and 
proposal writing, Georgian tax regulations and state 
incentives for people living in the mountainous re-
gions.  Through providing training and grants we 
aim to improve income generating capacities of local 
communities and this way facilitate to improve their 
living conditions. 

APICULTURAL DEVELOPMENT PROJECT 

AGL has launched a beekeeping project  in the Khulo 
and Shuakhevi municipalities. The aim of this project 
is to improve and restore the livelihoods of the affect-
ed farmers to pre-project level . 

Farmers are trained  in new trends and modern tech-
nologies of beekeeping, where they  acquire needed 
skills for setting up  beekeeping enterprises. Apart 
from training,  participants are provided with bee fam-
ilies, beehives, and any other necessary equipment.
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განათლება & ცნობიერების ამაღლება

Awareness Raising and Education

ინგლისური ენის საპილოტე პროგრამა ENGLISH LANGUAGE PROGRAM 

„შუადღის ჩაი”  სკოლის მოსწავლეებისთვის

ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტების სკო-
ლების წარმატებული მოსწავლეებისთვის ვა-
ხორცილებთ პროექტს, რომელიც ინგლისურ 
ენაზე საკომუნიკაციო უნარების გამომუშავე-
ბას ისახავს მიზნად.  სკოლის მოსწავლეები 
გაკვეთლების დასრულების შემდგომ, ხვდე-
ბიან ინგლისურენოვან ტრენერებს, ჩართული 
არიან გუნდურ დებატებში სხვადასხვა აქტუ-
ალურ თემაზე. ასევე საპარლამენტო ფორმატ-
ში მსჯელობენ ადგილობრივ პრობლემებზე და 
ამზადებენ მოხსენებებს შესაბამისი ორგანო-
ებისთვის.

ტრენინგი ინგლისურ ენასა და 
პედაგოგიურ უნარებში

პროექტის ფარგლებში 40 მასწავლებელი გა-
დამზადდა ხულოსა და შუახევის მუნიციპალი-
ტეტებიდან. სწავლების მიზანია,  გააუმჯობე-
სოს ადგილობრივ პედაგოგებში  ინგლისური 
ენის სწავლების უნარები, სამუშაო შეხვედრე-
ბი ფოკუსირებულია ინგლისური ენის ცოდნის 
გაღრმავებასა და სწავლების ტექნიკის გაძ-
ლიერებაზე.

ინგლისურენოვანი ესეს კონკურსი

ინგლისური ენის საპილოტე პროგრამის ფარ-
გლებში ჩატარდა ინგლისურენოვანი ესეს 
კონკურსი სახელწოდებით - „როგორი იქნება 
საქართველო 25 წლის შემდეგ“. კონკურსში მო-
ნაწილეობა 44-მა სკოლის მოსწავლემ მიიღო.  
პროექტი ახალგაზრდებში წერითი უნარების 
დახვეწასა და კრიტიკული აზროვნების ჩამოყა-
ლიბებას  ისახავს მიზნად.

Training in English language and teaching skills have 
been offered to local English teachers from the Khu-
lo and Shuakhevi municipalities.  Last semester, for-
ty local teachers participated in the program. These 
teachers focused on practical skills such as classroom 
management and modern foreign language teaching 
methods as well as on improving their English lan-
guage abilities. 

ENGLISH ESSAY CONTES

Last spring, we organized an English-language essay 
competition for local school students on the topic 
“Georgia in 2045,” in which students were asked to 
compare the dramatic changes in the last thirty years 
in Georgia with their visions for the future of Georgia 
in the next thirty years. 44 students participated in the 
contest. The goal of the essay contest was to improve 
students’ writing and critical thinking skills. 

AFTER-SCHOOL ENGLISH ACTIVITIES 

We offer school extracurricular English activities for lo-
cal gifted and talented public school students to help 
develop their English-language communication skills. 
These students work with native English speaking 
teachers in the afternoons to discuss current affairs 
and local problems in team-based and mock-govern-
ment debates and interact with representatives of lo-
cal government.  

LANGUAGE AND PEDAGOGICAL 
SKILLS TRAINING 
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სტუდენტების დაფინანსების პროგრამა

2015 წელს დავიწყეთ სტუდენტების დაფინანსე-
ბის პროგრამა, რომლის მიზანიც წარმატებული 
სტუდენტების მხარდაჭერაა. პროექტის ფარგ-
ლებში დაფინანსება მოიპოვა რვა სტუდენტმა 
ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებიდან.  
გამარჯვებული სტუდენტები განათლების სამი-
ნისტროს მიერ აკრედიტირებულ უმაღლეს სას-
წავლებლებში 2014 წელს ჩაირიცხნენ და მაღა-
ლი აკადემიური მოსწრებით გამოირჩევიან. იმ 
შემთხვევაში, თუ სტუდენტები სემესტრულ გა-
მოცდებში მიიღებენ მაღალ შეფასებას,  დაფი-
ნანსება სწავლების შემდგომ საფეხურზე,  მომ-
დევნო სამი წლის მანძილზეც გაუგრძელდებათ.

განათლება & ცნობიერების ამაღლება

Awareness Raising and Education

სხვა საგანმანათლებლო აქტივობები:

•  ტრენინგები - საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცნობიერების ამაღლება
•  ტრენინგები - ჯანმრთელობის შესახებ  ცნობიერების ამაღლება
•  ტრენინგები - ხე-ტყის მდგრადი გამოყენება და ენერგოეფექტური შეშის ღუმელები

OTHER EDUCATIONAL ACTIVITIES:

•  Training - Awareness and Education Campaigns on Road Safety
•  Training - Health Awareness
•  Training - Sustainable Use Firewood and Energy Efficient Wood Stoves

STUDENTS SCHOLARSHIP PROGRAM 

The Company started its Students Scholarship Pro-
gram in 2015 in order to support talented local stu-
dents pursue higher education. Eight students from 
the Khulo and Shuakhevi municipalities had their ed-
ucations financed through this project. Scholarships 
are awarded to students who are enrolled in state ac-
credited universities in 2014 and have high academic 
performance. We will continue to finance these stu-
dents’ education for three years contingent upon their 
continued success on their semester exams.     

სტუდენტების სტაჟირების პროგრამა

2015 წელს დავიწყეთ სტუდენტების დაფინანსე-
ბის პროგრამა, რომლის მიზანიც წარმატებული 
სტუდენტების მხარდაჭერაა. პროექტის ფარგ-
ლებში დაფინანსება მოიპოვა რვა სტუდენტმა 
ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებიდან.  
გამარჯვებული სტუდენტები განათლების სამი-
ნისტროს მიერ აკრედიტირებულ უმაღლეს სას-
წავლებლებში 2014 წელს ჩაირიცხნენ და მაღა-
ლი აკადემიური მოსწრებით გამოირჩევიან. იმ 
შემთხვევაში, თუ სტუდენტები სემესტრულ გა-
მოცდებში მიიღებენ მაღალ შეფასებას,  დაფი-
ნანსება სწავლების შემდგომ საფეხურზე,  მომ-
დევნო სამი წლის მანძილზეც გაუგრძელდებათ.

STUDENT INTERNSHIP PROGRAM 

We are helping develop and strengthen professional 
staff in the Georgian hydropower sector by inviting 
university students from the Faculty of Engineer-
ing at Georgian Technical University to intern at the 
Shuakhevi HPP. These interns are gaining theoretical 
knowledge and practical skills by working in different 
units on rotation. Students participate in the building 
of power stations and dams and in the construction 
of tunnels.   
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ინფრასტრუქტურული განვითარება

Infrastructural Development

ინფრასტრუქტურული განვითარება ჩვენი კომპანიისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმარ-
თულებაა. ჩვენთვის  მნიშვნელოვანია, ინფრასტრუქტურული პროექტები პირველ რიგში  მორ-
გებული იყოს ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებსა და საჭიროებებზე.  ყველა პროექტი, 
რომელსაც  კომპანია ახორციელებს, იგეგმება  ადგილობრივი მოსახლეობისა და მუნიციპალი-
ტეტების ჩართულობით. 

დიდია ჩამონათვალი იმ ინფრასტრუქტურული პროექტებისა, რომელსაც ჩვენ ადგილობრივ 
მუნიციპალიტეტებთან ერთად ვახორციელებთ: გზის ინფრასტრუქტურა, სანიაღვრე სისტემების 
მოწესრიგება, მოსახლეობის მუდმივი წყლით უზრუნველყოფა, სკოლების ინფრასტრუქტურა: 
სპორტული მოედნები, ეზოს მოწესრიგება, ბიბლიოთეკების რეაბილიტაცია.

ინფრასტრუქტურული პროექტები რეგიონის განვითარებასა და გრძელვადიან მიზნებზეა ორიენ-
ტირებული.

Rural infrastructure development is another social priority for the company. These infrastructure projects are 
designed for the long-term development of the region. It is important that the infrastructure projects are suited 
to the needs and wishes of local communities, and so all of the company’s projects are planned with the partic-
ipation of local populations and municipal governments.  

The list of the infrastructure projects which the company is implementing in these municipalities is quite large 
and includes roads, drainage systems, permanent water supplies, and school facilities such as playgrounds, 
sports fields, and libraries. 

Infrastructural projects target the development and long-term benefit for the region.
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ინფრასტრუქტურული განვითარება
Infrastructural Development

ინფრასტრუქტურული პროექტები INFRASTRUCTULAN PROJECT
სოფელი დიდაჭარა, მიმდინარეობს საბავშვო ბაღის
ეზოს კეთილმოწყობა 
სოფელი მახალაკიძეები, მიმდინარეობს წყალსადენის 
სისტემის მოწყობა 
სოფელი მახალაკიძეები, დასრულდა სოფლის გზაზე 
გაბიონის მშენებლობა 
სოფელი წაბლანა,  დასრულდა სოფლის გზის 
რეაბილიტაცია
სოფელი წაბლანა,  დასრულდა სანიაღვრე სისტემის 
მოწყობა
სოფელი წაბლიანი, დასრულდა საჯარო სკოლის 
სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 
სოფელი წაბლანა,  დასრულდა საჯარო სკოლისათვის 
დამხმარე სათავსოს მშენებლობა  
სოფელი ყინჩაური, დასრულდა სკოლის ბიბლიოთეკის და 
საკლასო ოთახების რეაბილიტაცია 
სოფელი წაბლანა, დასრულდა სკოლის ბიბლიოთეკის 
რეაბილიტაცია
სოფელი წაბლიანი (ყიშლა), დასრულდა სკოლის 
ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია 

Didadjara village, landscaping of kindergarten yard 

Makhalakidzeebi village, building of drainage system 

Construction of gabion on the Makhalakidzeebi village road is 
finished 

Village Tsablana, village road rehabilitation

Tsablana village, drainage system

Rehabilitation of sports playground in the Tsabliani village 
publicschool

Tsablana village public school storeroom construction 

Kinchauri village school library and classroom renovation 

Tsablana village school library renovation 

Tsabliani village (kishla) school library renovation 

Cheri village school inventory 

Chapkha village school sports playground rehabilitation 

Akhaldaba village central road retaining wall

Vashlovani village public school yard landscaping 

Diakonidzeebi village irrigation channel rehabilitation 

Okruashvilebi village irrigation channel rehabilitation 

Gurta village irrigation channel rehabilitation 

Pachkha village mill construction 

Akhaldaba village drainage system rehabilitation 

Vashlovani village road rehabilitation 

Makhalakidzeebi village road rehabilitation

სოფელი ჭერი, სკოლისთვის შეძენილ იქნა ინვენტარი 
სოფელი ფაჩხა, დასრულდა სკოლის სპორტული მოედნის 
რეაბილიტაცია  
სოფელი ახალდაბა, დასრულდა საყრდენი კედლის 
მშენებლობა ცენტრალურ გზაზე 
სოფელი ვაშლოვანი, დასრულდა საჯარო სკოლის ეზოს 
კეთილმოწყობა 
სოფელი დიაკონიძეები, მიმდინარეობს სარწყავი არხის 
რეაბილიტაცია 
სოფელი ოქრუაშვილები, მიმდინარეობს სარწყავი არხის 
რეაბილიტაცია 
სოფელი ღურტა, მიმდინარეობს სარწყავი არხის 
რეაბილიტაცია 
სოფელი ფაჩხა, დასრულდა სოფლის წისქვილის მშენებლობა  
სოფელი ახალდაბა, დასრულდა სანიაღვრე სისტემის 
რეაბილიტაცია
სოფელი ვაშლოვანი,  დასრულდა გზის რეაბილიტაცია  
სოფელი მახალაკიძეები,  დარულდა გზის რეაბილიტაცია
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საინფორმაციო ცენტრები 

Information Center

ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში ფუნ-
ქციონირებს საინფორმაციო ცენტრები, რომ-
ლებიც მოსახლეობასთან პირდაპირი დიალო-
გის ეფექტურად გამართვას ისახავს მიზნად.  

მოსახლეობასთან მუდმივი კომუნიკაცია, მათი 
მხარდაჭერა და პრიორიტეტების ერთად გან-
საზღვრა,  ჩვენი კომპანიის მთავარი მიზანია.  

AGL operates information centers in both the 
Khulo and Shuakhevi municipalities in order to ef-
fectively engage in direct dialogue with the local 
population.  

Constant communication with the local population, 
setting priorities together, and supporting communi-
ties and the region as a whole are all important goals 
of the company. 



საქართველო, ბათუმი 6010 ი. აბაშიძის ქ. 6, ტელ: 0422 27 12 17

6, I. Abashidze Street 6010 Batumi, Georgia, Tel: 0422 27 12 17, 
www.agl.com.ge


