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ზოგადი ხედვა 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ქალაქის სწორი დაგეგმარება, რეკრეაციული ზონების შენარჩუნება და განახლება. ქალაქის 

ცენტრში მაღალსართულიანი, არაგეგმიური პროექტების შეჩერება. ტრამვაის აღდგენა, 

ცენტრალური გათბობის  თანამედროვე ტექნოლოგიით განვითარება და სხვ. 

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ). 

 

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, ახალი საწარმოების შექმნა და ხალხის დასაქმება. 

 

3. თქვენი აზრით, რა არის ის მთავარი პრობლემები, რომლებიც თქვენი ქალაქის 

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

კორუფცია და ფარული, არაგამჭვირვალე ტენდერები.  

 

4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი შესაძლებლობები/უპირატესობები, 

რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების 

მისაღწევად? 

 

ქალაქის ძველი კულტურა და არქიტექტურა, რომელსაც ტურისტების მოსაზიდად 

გამოვიყენებთ.  

 

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

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეკოლოგია და რეკრეაციული ზონების შენარჩუნება-

გაზრდა, სოციალური საკითხების მოგვარება, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელის შეწყობა, 

ჯანდაცვა, საქალაქო ტრანსპორტის უკეთ ორგანიზება, დასუფთავება, ქალაქის ცენტრალური 

გათბობის სისტემის შექმნა. 
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6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

განვავითარებთ ინფრასტრუქტურას, უფრო მიმზიდველ გარემოს შევქმნით უცხოური 

ინვესტორების დასაინტერესებლად; ხელს შევუწყობთ და ვიზრუნებთ მცირე და საშუალო 

ბიზნესის განვითარებაზე 

 

ურბანული განვითარება /ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის? 

 

დაწესდება მკაცრი რეგულაცია ბინათმშენებლობაზე, რათა ის შესაბამისობაში მოვიდეს 

ევროპულ სტანდარტებთან. შევქმნით მუნიციპალური საცხოვრებლებისთვის ბაზისს, 

ვიზრუნებ უსახლკარო თბილისელებისთვის მუნიციპალური თავშესაფრებისა და სახლების 

მშენებლობაზე. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ქალაქს დაემატება ნაგვის ურნები და უფრო სისტემატური და ორგანიზებული გახდება 

ქუჩების, ეზოებისა და პარკების დასუფთავება.  

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

მუნიციპალური ტრანსპორტის ორგანიზება მოხდება მოსახლეობის ინტერესების 

გათვალისწინებით; მოედნების და ქუჩების განტვირთვისთვის შემუშავდება სპეციალური 

გეგმა.  

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

მოწესრიგდება საგზაო ნიშნები და მიწისქვეშა გადასასვლელები; აშენდება ახლები. 
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11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

ყველა ადმინისტრაციულ შენობაში, ჯანდაცვის ობიექტებსა და საჭიროების სხვა ადგილებში 

შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის გადაადგილება კომფორტული და 

სტანდარტების შესაბამისი იქნება. 

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

მე თვითონ ხელოვანი ვარ და შესაბამისად მაქსიმალურად შევეცდები ხელოვანი 

ადამიანებისთვის და კულტურული ღონისძიებებისთვის ხელის შეწყობას და მათ 

განვითარებას. ხელს შევუწყობ კულტურულ ღონისძიებებს, თეატრებს, ოპერას, ფოლკლორს, 

ყველა ნიჭიერ შემოქმედს. არ შეირჩევა ასეთი ღონისძიებები და მათი მონაწილეები ვიღაცის, 

თუნდაც ჩემი სუბიექტური შეხედულებებითა და ინტერესებით. 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

ქალაქის ბიუჯეტიდან დავაფინანსებ ნიჭიერ, წარჩინებულ, სოციალურად დაუცველი ოჯახის 

სტუდენტებს; ვიზრუნებ პროფესიული სასწავლებლების განვითარებაზე, საჭირო 

სპეციალობებზე სწავლას მერიის ბიუჯეტი დააფინანსებს.  

 

14.  თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

ვითანამშრომლებ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ხელს შევუწყობ ამ კუთხით მიმართულ 

მათ ყველა ინიციატივას. ვიზრუნებ უპატრონო და უსახლკარო ბავშვებზე და მათ 

თავშესაფარზე. 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15.  როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

მერიის ბიუჯეტიდან, აუცილებლობის შემთხვევაში,  სოციალურად დაუცველებისთვის 

გამოყოფილი იქნება დამატებითი თანხა; მათთვის და პენსიონერებისთვის იქნება 
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ყოველწლიური ვაუჩერები კომუნალურ გადასახადებზე; მესამე და შემდგომი ბავშვის 

დაბადებისას გაიცემა თანხა; საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა უფასო იქნება  

სტუდენტებისთვის, პენსიონერებისა და სოციალურად დაუცველებისთვის. 

 

16.  რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

გარემო უნდა გახდეს ეკოლოგიურად მაქსიმალურად უსაფრთხო.  

 

17.  რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

მიუსაფარი და უსახლკარო ადამიანებისთვის უნდა აშენდეს ბინები.  

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18.  რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

კანდიდატის ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით უცნობია.  

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების გაფართოებისა 

და განვითარებისთვის?  

 

უნდა აღდგეს ტრამვაის ხაზი. ცენტრალური გათბობა გაკეთდეს, დაირგას რაც შეიძლება ბევრი 

ნარგავი და შეჩერდეს რეკრეაციული ზონების განადგურება. 

 

20. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის და 

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?  

 

ველოსიპედის ბილიკების დამატება, ახალი სპორტული დარბაზების აშენება და 

კეთილმოწყობა, სტადიონების და საბავშვო მოედნების კეთილმოწყობა და აშენება. 

 

თბილისი 
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21.  რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში ქვეითად გადაადგილების 

უსაფრთხოებისა და კომფორტის გასაუმჯობესებლად?  

 

ქუჩების საგზაო ნიშნებით და შუქნიშნებით აღჭურვა, ახალი მიწისქვეშა გადასასვლელების 

მშენებლობა. 

 

22.  რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში საავტომობილო მოძრაობის 

მოსაწესრიგებლად  და საცობების  შესამცირებლად? 

 

მოძრაობის დაგეგმარების გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში ახალი შემოვლითი გზების 

მშენებლობა. 

 

23.  რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ უპატრონო ცხოველების პრობლემის 

მოსაგვარებლად?  

 

უნდა შეიქმნას უპატრონო ცხოველთა თავშესაფარი. შეიქმნება  სპეციალური ადგილები 

ცხოველების სასეირნოდ. 

 

24.  რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ დაუსრულებელი მშენებლობების, ავარიული 

შენობა-ნაგებობების პრობლემების დარეგულირებისათვის?  

 

ავარიული შენობები შეკეთდება. თუ ეს შეუძლებელია, მოიძებნება ინვესტორი და აშენდება 

ახალი, მაცხოვრებელთა ინტერესების გათვალისწინებით. 

 

25.  რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ისტორიული იერსახის შესანარჩუნებლად?  

 

თუ მათი აღდგენა შესაძლებელია, მოხდება მათი რეაბილიტაცია, სხვა შემთხვევაში აშენდება 

ახალი, ანალოგიური არქიტექტურით. ზოგადად ქალაქში მშენებლობების საკითხს გადაწყვეტს 

არქიტექტორთა და ურბანისტთა სპეციალური კომისია.  

 

 

26.  როგორია თქვენი პოზიცია თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობის 

საკითხზე?  

 

შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობა უნდა გაგრძელდეს, მაგრამ მოსახლეობის ინტერესების 

გათვალისწინებით. 
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27.  როგორია თქვენი პოზიცია ვაკის პარკის სიახლოვეს დაგეგმილი სასტუმროს 

მშენებლობის საკითხზე? 

 

ვაკის პარკში ყველანაირი მშენებლობა უნდა შეჩერდეს.  

 

 


