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ზოგადი ხედვა 

 
1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

მცხეთა სხვა თვითმართველი ქალაქებისაგან იმითაცაა გამორჩეული, რომ წმინდა ქალაქის 

სტატუსი მიენიჭა. საჭიროა ფაქიზი მიდგომა, რომ ჰარმონიაში მოვიყვანოთ ერთმანეთთან, 

მცხეთის, როგორც წმინდა ქალაქის, რელიგიურ-კულტურული კერის და  ცოცხალი, 

განვითარებადი ქალაქის ფუნქციები. უნდა შენარჩუნდეს ძველი ქალაქის იერსახე (ავთენტუ-

რობა) და ამავე დროს, გათვალისწინებული უნდა იქნას მოსახლეობის თანამედროვე 

საჭიროებები.  

მცხეთამ  რეალურად უნდა შეასრულოს რეგიონული ცენტრის ფუნქცია. საჭიროა 

გაუმჯობესდეს სატრანსპორტო კომუნიკაცია როგორც ქალაქის შიგნით,ისე რეგიონის 

სოფლებთან და ქალაქებთან, განსაკუთრებით - თბილისთან. 

აქცენტი უნდა გაკეთდეს ტურისტული პოტენციალის გაზრდაზე. უნდა განვავითაროთ 

შესაბამისი ინფრასტრუტურა. უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ოჯახური ტიპის სასტუმროებს, 

რაც მოსახლეობას დამატებით შემოსავალს და სამუშაო ადგილებს მოუტანს. 

საჭიროა ქალაქის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება. ამისათვის მალე დაიწყება 

თანამედროვე კულტურის სახლის და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის 

მშენებლობა. იგეგმება მუზეუმის აშენებაც, სადაც რამდენიმე ათასი ექსპონატი განთავსდება. 

უნდა გაგრძელდეს ზრუნვა კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვისა და 

რეაბილიტაციისათვის. უნდა განახლდეს არქეოლოგიური სამუშაოები, რის შედეგადაც 

მცხეთას ან ახალი ექსპონატები მიემატება ან ტერიტორია, ქალაქის განაშენიანება-

განვითარებისათვის. ამ საკითხების გადაწყვეტისას მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ 

საპატრიარქოსთან. 

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეულიხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ). 

 

რადგან მცხეთა პირველად ხდება თვითმმართველი ქალაქი, დამოუკიდებელი ბიუჯეტით 

(რომლის პარამეტრები ჯერ არ არის ცნობილი) და ამასთან აქვს "წმინდა ქალაქის" სტსტუსი, 

ამ კუთხით, შესაძლებელია, საჭირო გახდეს ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის 

გადახედვაც. აღნიშნულზეა დამოკიდებული, თავის მხრივ, გრძელვადიანი ეკონომიკური 

განვითარების გეგმის შემუშავება. თუმცა, შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქის განვითარება,  

უახლოეს წლებში, ძირითადად დამოკიდებული იქნება ცენტრალურ ბიუჯეტზე. 
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3. თქვენი აზრით, რა არის ის მთავარი პრობლემები, რომლებიც თქვენი ქალაქის 

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

მცხეთა პატარა ქალაქია, მცირემიწიანი (რომლის უმეტესი ნაწილიც გასხვისებულია). 

ქალაქის ისტორიულ ნაწილში გარკვეული შეზღუდვებიც მოქმედებს. მცხეთას სამრეწველო 

მიმართულებით განვითარების პერსპექტივა ნაკლებად აქვს. აქ აქცენტები ტურისტულ და  

კულტურულ-საგანმანათლებო ცენტრებზე უნდა გაკეთდეს. 

 

4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად? 

 

მცხეთა ახლოსაა თბილისთან, რაც იძლევა შესაძლებლობას, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 

შექმნის შემთხვევაში, ჩატარდეს მაღალი დონის კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ღონისძიებები (კონცერთები, კონფერენციები, შეხვედრები, პრეზენტაციები და აშ.). 

უნდა გავზარდოთ ტურისტული ნაკადები, ხელი შევუწყოთ ე. წ. ოჯახური ტიპის 

სასტუმროების განვითარებას. უნდა განახლდეს მოლაპარაკებები იუნესკოსთან, რათა 

აღდგეს შეჩერებული სტატუსი. 

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები?გთხოვთ, მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

ამ ეტაპზე ქალაქის ბიუჯეტი სოციალურ პრობლემებზე ორიენტირებული იქნება. ქალაქში 

დიდია სოციალურად დაუცველი ფენა, დევნილები, არის საბინაო პრობლემები (არიან 

უკანონოდ შეჭრილი უსახლკაროებიც), ყოველივე ამის გადაჭრას თანხები სჭირდება. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

ვიზრუნებთ მოვიზიდოთ ინვესტიციები ბინათმშენებლობის და ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით, რასაც შეღავათიანი საგადასახადო 

გარემოს შექმნით შვეცდებით. 

 

ურბანული განვითარება/ქალაქგეგმარება/ ბინათმშენებლობა  

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის? 
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ქალაქის ურბანული განვითარება და განაშენიანება გენგეგმის მიხედვით უნდა მოხდეს. 

საჭიროა მცხეთის ლანდშაფტისა და არქიტექტურის შესაბამისი პროექტების შემუშავება. 

პროექტები თანამედროვე და კომფორტული უნდა იყოს (კომერციული ფართით, შიდა  

ავტოსადგომით, ბოლო სართულებზე მინისასტუმროებით, ლიფტით (მცხეთაში ულიფტო 

კორპუსებია და მოსახლეობა ძალიან წვალობს) და ა.შ. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ქალაქის ქუჩების სისუფთავის გასაუმჯობესებლად საჭიროა ნაგვის ურნების რაოდენობის 

გაზრდა, მეეზოვეთა რაოდენობის და მათი მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება, თანამედროვე 

სპეცტექნიკის შემოყვანა, მოსახლეობაში შეგნების დონის ამაღლება (საინფორმაციო 

საშუალებებით, დასუფთავების საზოგადოებრივი აქციებით, ჯარიმის დაწესებით და სხვ.) 

                                    

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

ვიზრუნებთ სატრანსპორტო კომუნიკაციის გაუმჯობესებისათვის, როგორც ქალაქის შიგნით, 

ისე რეგიონის სოფლებთან და რეგიონულ ცენტრებთან. განსაკუთრებით ეს ეხება 

თბილისთან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით კომუნიკაციას, რომელიც დღეს მოთხოვნებს 

არ შეესაბამება არც გრაფიკით და არც კომფორტით. ეს ყველაფერი გათვალისწინებული  

იქნება ახალი ტენდერების ჩატარების დროს. 

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

ვფიქრობ, კარგი იქნებოდა შუქნიშნების დამონტაჟება, ტროტუარების მოწესრიგება-

შემოსაზღვრა, ველოსიპედისთვის ბილიკების მოწყობა. 

 

11. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

ამ მხრივ ცუდი მდგომარეობაა. შევეცდებით, გამოვნახოთ თანხები და მოვაწყოთ 

სპეცპანდუსები, შემოვიყვანოთ შესაბამისად ადაპტირებული ტრანსპორტი. 
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განათლება და კულტურა 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

მალე ავაშენებთ კულტურის სახლს, სადაც იფუნქციონირებს სახელოვნებო წრეები 

ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის, მოვიწვევთ მაღალი დონის შემსრულებლებს. 

 

13. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

თუ  ქალაქის ბიუჯეტი შესაძლებლობას მოგვცემს, შევეცდებით, დავეხმაროთ სტუდენტებს  

და მოსწავლეებს შეღავათებით მგზავრობის კუთხით. ხელს შევუწყობთ პედაგოგების 

გადამზადების პროგრამების განხორციელებას, სამეურვეო საბჭოების როლის გაზრდას. 

                                     

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

 

14.  თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

უნდა მოხდეს საეჭვო თავშეყრის ადგილებში კონტროლის გაძლიერება, ქალაქში ღამის 

განათების გაუმჯობესება, ზოგ ადგილებში ვიდეოთვალის დამონტაჟება. აუცილებლობის 

შემთხვევაში, შესაძლებელია ფიქრი მუნიციპალურ პოლიციაზეც. საჭიროა პრევენციული 

ღონისძიებები სკოლებში. 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში? 

 

საჭირო იქნება მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის ხელახალი და სრულყოფილი 

აღრიცხვა. მაქსიმალურად შევეცდებით შევქმნათ დამატებითი პროგრამები უმწეოთათვის, 

უნარშეზღუდულთათვის და ა.შ. ამ კუთხით, ვითანამშრომლებთ საქველმოქმედო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 
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იგეგმება რეგიონული საავადმყოფოს რეაბილიტაცია მრავალპროფილურ კლინიკად, რაც 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სამედიცინო მომსახურების დონეს, გააფართოებს სევისებს. 

განვახორციელებთ ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშემწყობ პოლიტიკას (თამბაქოს 

მოხმარების შესახებ კანონის დაცვა, ანტინარკოტიკული კამპანია და სხვ.). 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

ამჟამად ქალაქში მიუსაფართა სახლი არ არის. თუ ამის საჭიროება იქნება, შევეცდებით 

გამოვნახოთ სახსრები მის დასაფინანსებლად. 

 

ეკოლოგია, რეკრიაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

გარემოს დაცვის სამინისტროს სტრუქტურებთან თანამშრომლობის გზით შევეცდებით 

განვახორციელოთ ღონისძიებები არაგვისა და მტკვრის დაბინძურებისაგან დასაცავად, ასევე 

შევისწავლით საკითხს არაგვის ხეობაში ინერტული მასალების მასიური მოპოვების 

მიზანშეწონილობის შესახებ, მოვაწყობთ საზოგადოებრივ აქციებს პოლიეთილენის 

პარკებისა და სხვა ნარჩენებისაგან გასუთავების მიზნით, ვიზრუნებთ მწვანე სფარის 

გაზრდა-განაშენიანებაზე. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოებისა და განვითარებისთვის?  

 

ქალაქის ცენტრში მალე გაკეთდება ახალი სკვერი კაფეთი და ბავშვთა გასართობი 

ინფრასტრუქტურით, ვიზრუნებთ ე.წ. "თეატრონის" თანამედროვე პარკად რეაბილიტაციი-

სათვის. 

 

20. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის 

და სპორტულ-რეკრეაციულიინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?  

 

დაპროექტებულია და უახლოეს პერიოდში დაიწყება სპორტულ-გამაჯანსაღებელი 

კომპლექსის მშენებლობა, სადაც ამუშავდება სხვადასხვა სპორტული სექციები. 

მაქსიმალურად ხელს შევუწყობთ მცხეთისათვის ტრადიციული სპორტის სახეობების - 

ნიჩბოსნობისა და ჭიდაობის განვითარებას.     


