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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ჩვენი ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში, 2004-2012 წლებში, ბათუმს ახალი სიცოცხლე 

დაუბრუნდა, მრავალი საინვესტიციო პროექტი განხორციელდა: მნიშვნელოვნად შეიცვალა 

ქალაქის იერსახე, კეთილმოეწყო ქალაქის უბნები, საფუძველი ჩაეყარა კანალიზაციისა და 

წყალმომარაგების საუკუნის პროექტს, განვითარდა საქალაქო ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესდა 

საქალაქო ტრანსპორტის სისტემა, ბათუმის ბიუჯეტი 12-დან 207 მლნ. ლარამდე გაიზარდა, 

უცხოური ინვესტიციებით ტურისტულ ბიზნესში მსოფლიო ბრენდების სასტუმროები აშენდა, 

გაიზარდა მშენებლობის მასშტაბები და ტემპები, ამოქმედდა ახალი ჯანდაცვისა და 

სოციალური პროგრამები; აშენდა ახალი, სრულად გარემონტდა და სათანადოდ აღიჭურვა 

მოქმედი საბავშვო ბაღები და ა.შ. ბათუმი სასურველი გახდა არამარტო შიდა, არამედ უცხოელი 

ტურისტებისათვის.   

ხელისუფლების ცვლილებიდან დღემდე, თითოეული ჩვენი ქალაქის გულშემატკივრისათვის 

თვალშისაცემი გახდა ქალაქის განვითარების ტემპებისა და მასშტაბების შემცირება, შეჩერდა 

ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი, შემცირდა ადგილობრივი ბიუჯეტი. 

ჩემი და ჩემი თანაგუნდელების მთავარი მიზანი სწორედ განვითარებისა და შენების ტემპების 

აღდგენა და დაწყებული შენების გაგრძელებაა. ჩვენი პრიორიტეტები კვლავ იქნება: ქალაქის 

ინფრასტრუქტურის განვითარება, მშენებლობებისა და ინვესტირების პროცესების წახალისება, 

ახალი ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების დაფინანსება, მუნიციპალური საავადმყოფოს 

მშენებლობა, ბათუმის საუნივერსიტეტო ქალაქად ქცევა, სპორტული მოედნებისა და 

საერთაშორისო სტანდარტების სტადიონის მშენებლობა, საბინაო ფონდის შექმნა სოციალურად 

დაუცველთათვის, პროგრამის „ბათუმი ბარაკების გარეშე“   გაგრძელება, მცირე ბიზნესის 

განვითარებისათვის 1 მილიონიანი ფონდის ამოქმედება, ნაპირგამაგრების სამუშაოები, წყლისა 

და კანალიზაციის პროექტის გაფართოება და  დასრულება, საბიუჯეტო წყაროებიდან საპენსიო 

დანამატების გაცემა პენსიონერთათვის და ვაუჩერების გადაცემა სოციალურად 

დაუცველებისათვის. ჩვენი მიზანია ბათუმის ამუშავება და განვითარება. 

 

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ).  

 

ჩვენი მიზანია, ბათუმი პოპულარული იყოს არა მარტო ტურისტულ სეზონზე, არამედ 

წელიწადის ყველა დროში, ამიტომაც ბათუმის, როგორც ტურისტული ქალაქის განვითარების 

პარალელურად, აუცილებლად მიგვაჩნია ბათუმის პორტის და სანაპირო ზოლის განვითარება, 

საკრუიზო პორტისა და იახტკლუბის მშენებლობა, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისება 

ხელმისაწვდომი კრედიტებითა და ადგილობრივი ხელისუფლების თავდებობით, ე.წ. 

„სამრეწველო ზონის“ ტერიტორიაზე შესაბამისი ინდუსტრიული პროექტების წახალისება და 

ხელშეწყობა. ბათუმი უნდა იქცეს ჯანდაცვისათვის ხელმისაწვდომ გარემოდ, ამისათვის 
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იგეგმება როგორც მუნიციპალური საავადმყოფოს მშენებლობა, ასევე სამედიცინო ტურიზმის 

განვითარების მიზნით ახალი ინვესტიციების მოზიდვა და შესაბამისი, თანამედროვე 

ტექნიკითა და სამედიცინო აპარატურით აღჭურვილი საავადმყოფოების მშენებლობის 

ხელშეწყობა. ბათუმი ასევე უნდა გახდეს საუნივერსიტეტო ქალაქი შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურით. პარალელურ რეჟიმში, ადგილობრივი ხელისუფლება იქნება გარანტი 

საქალაქო ინფრასტრუტურის მშენებლობისა. ეს პროცესები უნდა წარიმართოს ქალაქის 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების გეგმების შესაბამისად. 

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

ქალაქის ეკონომიკური განვითარებისათვის არ არსებობს გამოკვეთილი სახელმწიფოებრივი 

ხედვა, სტრატეგია და სათანადო უნარები. ხელისუფლების მიერ დაანონსებული 

დეცენტრალიზაციის პროცესის ნაცვლად, დიდია დამოკიდებულება ცენტრალურ და რეგიონის 

ხელისუფლებაზე. არ ხდება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტიმულირება. 

შეჩერებულია სახელმწიფო და ადგილობრივი ქონების პრივატიზების ტემპები. არ ხდება 

საერთაშორისო მასშტაბებით ქალაქის პოტენციალის სათანადო პოპულარიზაცია. შეჩერებულია 

ქალაქის განვითარებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის მრავალი პროექტი. არასაკმარისია 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და მშენებლობის ტემპები და მასშტაბები. არაფერი არ 

გაკეთებულა ქალაქის სამრეწველო ზონის შესაბამისი განვითარებისათვის. ასევე ძალიან 

მიზერულია შემოერთებული ტერიტორიების ქალაქთან ადაპტირებისა და შერწყმის ტემპები 

და განხორციელებული პროგრამები. გაურკვეველია უკვე აშენებული ტურისტული თუ 

საგანმანათლებლო ობიექტების ბედი. ასევე არ არსებობს სანაპირო ზოლის განვითარების გეგმა.  

 

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

რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების 

მისაღწევად? 

 

ბათუმისათვის მთავარი უპირატესობა მისი გეოგრაფიული მდებარეობაა, ამიტომ ეს ფაქტორი 

თანაბრად უნდა გამოვიყენოთ ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივების განხილვისას 

როგორც ზღვასთან, ისე მთასთან და მეზობელ სახელმწიფოსთან ტერიტორიული სიახლოვის 

თვალსაზრისით. ჩვენი გუნდი გეგმავს, რომ კვლავაც გააგრძელოს საქმიანობა იმ 

მიმართულებებით, რომ ქალაქი აქტიური გავხადოთ ყველა სეზონზე. ხელს შევუწყობთ 

სამედიცინო ტურიზმის განვითარებას, გაგრძელდება მუშაობა იმისათვის, რომ ბათუმი გახდეს 

საუნივერსიტეტო და ფესტივალების ქალაქი. ამის პარალელურად, ავამოქმედებთ მცირე და 

საშუალო ბიზნესის განვითარების პროგრამას და ვიზრუნებთ სამრეწველო ზონის 

განვითარებასა და დატვირთვაზე. კვლავაც პრიორიტეტული იქნება ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პროცესები.  

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 
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ჩვენი მმართველობის პერიოდში საბიუჯეტო პოლიტიკა ცალსახა და გამოკვეთილი იყო და 

მთავარ ამოცანას ყველა, მათ შორის ადგილობრივ  დონეზე, საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდა 

წარმოადგენდა. შესაბამისად, იზრდებოდა საბიუჯეტო ხარჯებიც. ამის ნათელი მაგალითია ქ. 

ბათუმის ადგილობრივი ბიუჯეტი, რომლის მოცულობაც 2004 წელს 12 445,0 ათასი ლარიდან 

2012 წლისთვის 207 589,8 ათას ლარამდე გაიზარდა. იგივე შეიძლება ითქვას ქონების 

გადასახადზეც. თუკი 2004 წელს ადგილობრივ ბიუჯეტში 683,2 ათასი ლარი შემოვიდა, 2014 

წელს ამ გადასახადის მოცულობამ 12 100,0 ათასი ლარი შეადგინა.  

ბათუმი ერთ-ერთი პირველი იყო საქართველოს მასშტაბით, სადაც 2006 წლიდან  საბიუჯეტო 

პროგრამები დაინერგა და შესაბამისად, მოქმედებდა ანგარიშგების კვარტალური და წლიური 

დამტკიცებული ფორმები.  

ჩვენ საქმით დავამტკიცეთ, რომ ეფექტური მენეჯმენტის პირობებში შესაძლებელია 

შემოსავლების რეალური და მრავალჯერადი ზრდა. ასევე, გავხადეთ ბიუჯეტი უფრო მეტად 

ინფორმაციული და გამჭვირვალე. 

ბუნებრივია, ამ გამოცდილების ფონზე კვლავაც გავაგრძელებთ ადგილობრივი შემოსავლების 

ზრდაზე ზრუნვას და ამისათვის ნიადაგის მომზადებაშიც სათანადო როლს შევასრულებთ.  

საბიუჯეტო პრიორიტეტებად განვსაზღვრავთ: 

 ინფრასტრუტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციას; 

 კომუნალური პროგრამების დაფინანსებას; 

 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებს; 

 ქალაქის გამწვანებას, სკვერების, პარკებისა და დასვენების ადგილების მოვლა-

პატრონობას და შექმნას; 

 სკოლამდელი და სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულებების მშენებლობას, 

რეაბილიტაციას და მოვლა-შენახვას; 

 სპორტული მოედნების მშენებლობასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე 

ზრუნვას; 

 მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას; 

 საბინაო ამხანაგობების განვითარებას. 

 ქალაქის პოპულარიზაციის ხელშეწყობას. 

ვიზრუნებთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად გაიზარდოს ბიუჯეტირების პროცესში საზოგადოების 

ჩართულობა. საზოგადოების ინფორმირებულობის მიზნით კი ე.წ. „პოპულარული ბიუჯეტი“ 

და საბიუჯეტო პროგრამები კვლავაც დაიბეჭდება ბროშურებად და გავრცელდება. ასევე 

ტრადიციულად დამზადდება და მასმედიის საშუალებებით გავრცელდება ჯანდაცვისა და 

სოციალური პროგრამების ამსახველი ვიდეორგოლები.  

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

ჩვენ ვგეგმავთ, ხელი შევუწყოთ მსხვილი ინვესტორების დაინტერესებას ჩვენი ქალაქით. 

ბათუმის პოპულარიზაციის მიზნით შევიმუშავებთ სათანადო სტრატეგიას. ფაქტია, რომ ამ 

მიმართულებით მუშაობას წლების განმავლობაში ეფექტურად ვართმევდით თავს. 

შევიმუშავებთ ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარების სტრატეგიას. 
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ხელს შევუწყობთ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას და ადგილობრივ ბიუჯეტში 

ამისათვის საწყის ეტაპზე 1 მლნ-იან ფონდს შევქმნით. 

განვავითარებთ სპეციალურ, სამრეწველო ზონას ქალაქის შემოერთებულ ტერიტორიებზე.  

 

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?  

 

ჩვენი მიზანია გავაგრძელოთ პროგრამა „ბათუმი ბარაკების გარეშე“ და ხელი შევუწყოთ 

ქალაქის განთავისუფლებას ამორტიზებული ბარაკებისგან, რის შედეგადაც ჩვენს 

თანაქალაქელებს ნორმალურ საცხოვრებელ პირობებს შევთავაზებთ.  

ასევე გავაგრძელებთ  სოციალური სახლების მშენებლობას. 

ბათუმში წლებია, წარმატებით მუშაობს „საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის 

პროგრამა“. ჩვენ ვგეგმავთ ამ პროგრამის მოდერნიზაციას და ახალი მიმართულებების 

დაფინანსებას, რომლის ფარგლებშიც მოხდება: ახალი ლიფტების მონტაჟი,  სადარბაზოების 

კეთილმოწყობა, კორპუსების შეფუთვა დამათბუნებელი მასალებით, რაც მობინადრეთა 

ელენერგიისა და გათბობის ხარჯებს 30%-ით შეამცირებს. კორპუსების შეფუთვა 

განხორციელდება „ბათუმის ენერგოეფექტურობის“ პროექტის ფარგლებში. ყველა 

მრავალბინიანი, მრავალსართულიანი კორპუსის ამხანაგობის  თავმჯდომარეს დაენიშნება   

ხელფასი 200 ლარის ოდენობით. 

მაქსიმალურად ვიზრუნებთ იმაზე, რომ ურბანული განვითარების გეგმის შესაბამისად, 

მოვახდინოთ თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული არასასოფო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ბინათმშენებლობების მიზნით განკარგვა.  

 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ჩვენ შევძელით ის, რომ ბათუმი იქცა სუფთა ქალაქად. გავაძლიერეთ და სათანადო ტექნიკით 

აღვჭურვეთ თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული საწარმო - შპს „სანდასუფთავება“, 

რომლის მიერაც რეგულარულად ხდება ქალაქის არა მარტო ქუჩების, არამედ მრავალბინიანი 

კორპუსების ეზოების დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. საფუძველი ჩავუყარეთ 

მოლაპარაკებებს ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობისათვის. ვგეგმავთ, რომ მომავალშიაც 

გავაგრძელოთ აღებული კურსი და სერვისები ამ მიმართულებით მაქსიმალურად გავიტანოთ 

ქალაქისათვის შემოერთებულ ტერიტორიებზე. პერიოდულად შევიძენთ სპეცტექნიკასაც. ასევე 

შევიძენთ და დავამონტაჟებთ მიწისქვეშა, მოცულობითი ტევადობის კონტეინერებს. 

კონსერვაციის რეჟიმზე გადავიყვანთ არსებულ ნაგავსაყრელებს და დავაჩქარებთ ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ახალი, 

საერთაშორისო სტანდარტების ნაგავსაყრელის მშენებლობას, რომლის დაფინანსების წყაროც 

ჩვენი ხელისუფლების მმართველობის დროს იქნა მოძიებული. საკმაოდ დიდი შედეგები გვაქვს 

ამ მიმართულებით და მომავალშიაც აქტიურად ვიმუშავებთ ქალაქის დერატიზაცია-
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დეზისექციის მიმართულებებით. ევროპული სტანდარტების შესაბამისად მოხდება უპატრონო 

და მაწანწალა ცხოველების დროებით თავშესაფარში განთავსება.  

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტი“ ჩვენი მმართველობის პერიოდში შექმნილი ერთ-ერთი 

წარმატებული საწარმოა, რომელმაც აღიარება მრავალ საერთაშორისო კონკურსზეც მოიპოვა. 

ჩვენ ვგეგმავთ ამ საწარმოს განვითარებას, ვიზრუნებთ მუნიციპალური ავტობუსების 

მძღოლების ხელფასების ზრდაზე. ჩვენ ვგეგმავთ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს 

ყველგან და ყველასათვის ხელმისაწვდომი და კომფორტული, რაც გულისხმობს როგორც 

ახალი, კომფორტული ტრანსპორტის ამოქმედებას არსებულ სატრანსპორტო ხაზებზე, ასევე 

ახალი მუნიციპალური და კომერციული ხაზების გახსნას როგორც შიდა, ასევე 

საქალაქთაშორისო მასშტაბით და შეღავათების ფართო სისტემას. ახალი სატრანსპორტო ხაზები 

დაიგეგმება და ამოქმედდება ქალაქზე შემოერთებული ტერიტორიების მიმართულებებითაც. 

ხელს შევუწყობთ შევქმნათ კონკურენტუნარიანი გარემო საქალაქო ტრანსპორტის სფეროში. 

ასევე, უზრუნველვყოფთ ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე თანამედროვე ტიპის გაჩერებებისა და 

ელექტრო საინფორმაციო ტაბლოების მოწყობას. 

 

10.  რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

მომავალშიაც აქტიურ საქმიანობას გააგრძელებს თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული 

აიპ „სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო“. ქალაქის ქუჩებში საავტომობილო 

ტრანსპორტის  ოპტიმიზაციის მიზნით პერიოდულად მოხდება საგზაო მოძრაობის ნიშნებისა 

და შუქნიშნების მონტაჟი, ახალი საგზაო მოძრაობის ახალი რეგულაციების შემოღება. იგეგმება 

ახალი ქუჩების მშენებლობა, ასევე მიწისქვეშა თუ სხვა ტიპის პარკინგების მოწყობა, მათ შორის 

„ძველი ბათუმის“ ტერიტორიაზე. პარალელურ რეჟიმში გავაგრძელებთ არსებული გზების 

რეაბილიტაციას.  

 

11.  რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

გავაძლიერებთ კონტროლს შშმ პირთა მიმართ ადაპტირებული გარემოს ფორმირების 

მიმართულებით, განსაკუთრებით მშენებლობის ნებართვების გაცემისა და შენობა-ნაგებობების 

ექსპლოატაციაში მიღების ეტაპებზე. ხელს შევუწყობთ ინკლუზიურ სწავლებას სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებებში. დავაფინანსებთ ე.წ. „დღის ცენტრებს“ შშმპ 

არასრულწლოვანთათვის. დამატებით შევიძენთ შშმ პირთათვის სპეციალურად აღჭურვილ 

მუნიციპალურ ავტობუსებს. გზების მშენებლობისას გათვალისწინებული იქნება მათთვის 
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სპეციალური გადასასვლელების მოწყობა. ხელს შევუწყობთ ასევე შშმ პირთა პროფესიულ 

გადამზადებას.  

 

კულტურა და განათლება  

 

12.  რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

ქალაქის ინფრასტრუქტურა და კულტურული დაწესებულებები, რაც „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ მმართველობის პერიოდში ბათუმში აშენდა და კეთილმოეწყო, იძლევა იმის 

საშუალებას, რომ ჩვენს ქალაქში მრავალი კულტურული პროგრამა განხორციელდეს. ჩვენ 

დავიწყეთ პროგრამის განხორციელება „ბათუმი - ფესტივალების ქალაქი“ და მრავალი 

ფესტივალი ჩვენი ქალაქის სავიზიტო ბარათად იქცა, ისეთი, როგორიცაა თუნდაც სიმფონიური 

მუსიკის ფესტივალი „ღამის სერენადები“ და სხვა. მომავალშიაც აქტიურად გავაგრძელებთ ამ 

მიმართულებით მუშაობას, რათა ჩვენი ქალაქი მსგავსი ღონისძიებებით მთელი წლის 

განმავლობაში დავტვირთოთ.  

 

13.  თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების ხელმისაწვდომობისა 

და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

განათლების ხელშეწყობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, კვლავაც მხარს დავუჭერთ 

ქალაქში საბავშვო ბაღების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პროგრამას. 

მომავალი თაობების აღზრდისა და ნიჭიერთა ხელშეწყობის მიზნით პრიორიტეტული იქნება  

ახალგაზრდული თეატრებისა და ღონისძიებების ხელშეწყობით ნიჭიერთა გამოვლენა და 

ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში დახელოვნება. 

ხელს შევუწყობთ წარჩინებულ ახალგაზრდებს სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რათა 

მათთვის ხელმისაწვდომი იყოს შესაბამისი განათლების მიღება. 

გავაგრძელებთ მუშაობას იმ მიმართულებით, რომ ბათუმი საუნივერსიტეტო ქალაქად იქცეს. 

ვიზრუნებთ იმაზე, რომ ჩვენი ქალაქი და აქ მიღებული განათლება მისაღები და სასურველი 

იყოს სტუდენტი-ახალგაზრდობისათვის.   

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

 

14.  თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის წინააღმდეგ 

ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

გავაძლიერებთ და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დავაფინანსებთ პრევენციულ ღონისძიებებს 

ახალგაზრდებისათვის. მაქსიმალურად გავანათებთ ჩაბნელებულ ქუჩებსა და საზოგადოებრივი 

თავშეყრის ადგილებს, პარკებს, სკვერებს, რეკრეაციულ ზონებს. გავაგრძელებთ ახალი 

გასართობი, სპორტულ-განმასაჯანსაღებელი და დასვენების ობიექტების მშენებლობას, ხოლო 

არსებულს აღვადგენთ და მოვაწესრიგებთ. მიუსაფარი და მეურვეობის გარეშე დარჩენილი 

ბავშვებისთვის შევქმნით ცენტრებს, მათი ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის და გარემოსთან 
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ინტეგრაციის მიზნით.  კრიმინალის გაზრდა ძირითადში ქურდობის, ძარცვის, ყაჩაღობის, 

თაღლითობის მომატება ყოველთვის დაკავშირებულია ქალაქში სოციალური ფონის 

გაუარესებასთან, ამიტომ კრიმინალთან ბრძოლისთვის ჩემი პრიორიტეტი იქნება სოციალური 

ფონის გამოსწორება, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.  

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15.  როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

ყველა ბათუმელ პენსიონერს ექნება 20-ლარიანი დანამატი არსებულ პენსიაზე.  ყველა 

სოციალურად დაუცველ ოჯახს გადაეცემა 100-ლარიანი ვაუჩერი 

კომუნალური    გადასახადების  დასაფარავად. გავაგრძელებთ სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების გაზიფიცირების დაფინანსებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. კომუნალურ 

გადასახადებს დავუფარავთ სოციალურად დაუცველ, მრავალშვილიან და ომის ვეტერანთა 

ოჯახებს. გავცემთ ფინანსურ დახმარებებს ახალშობილებზე მრავალშვილიან ოჯახებზე. 

სკოლამდელ და სკოლისგარეშე სასწავლებლებში სწავლებას დავუფინანსებთ მარტოხელა და 

მარჩენალდაკარგული დედების, ასევე მრავალშვილიანი და სოციალურად დაუცველი 

ოჯახების შვილებს. 20%-ით გავუზრდით ხელფასებს საბავშვო ბაღების ყველა თანამშრომელს.  

ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია დასაქმებაზე ზრუნვა. ამისათვის, საწყის ეტაპზე,  

ბათუმის ბიუჯეტში გაჩნდება „იაფი სესხების“ 1 მლნ-იანი პროგრამა.  

სოციალურ თემატიკაზე ასევე აქტიურად ვითანამშრომლებთ არასამთავრობო სექტორთან და 

საზოგადოებასთან. 

 

16.  რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

გავაგრძელებთ ჯანმრთელობის დაცვის ყველა არსებულ პროგრამას. განსაკუთრებული როლი 

მიენიჭება ავადობის გამოვლენის და ნაადრევი დიაგნოსტიკის პროგრამას, ბავშვთა და 

მოზარდთა ჯანმრთელობას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდას. ხელს შევუწყობთ 

სპორტული ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობას. ავაშენებთ მუნიციპალურ აუზს. 

მუდმივად ვითანამშრომლებთ ჯანდაცვის სფეროში მოღვაწე სახელმწიფო და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან.  

 

17.  რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

გავაგრძელებთ სოციალურად დაუცველთათვის უფასო სასადილოებისა და მოხუცებულთა 

თავშესაფრების დაფინანსებას. მიუსაფართათვის შევიმუშავებთ შესაბამის პროგრამებს. 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი  
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18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

დავასრულებთ ჟილინის არხის გადახურვას და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობას. 

დავაფინანსებთ ნაპირგამაგრების სამუშაოებს. ვიზრუნებთ იმაზე, რომ დამატებითი ფინანსები 

მოვიპოვოთ შემოერთებული ტერიტორიების ერთიანი წყლისა და კანალიზაციის ქსელში 

ჩასართავად.  

2011 წელს ბათუმი გახდა ევროკავშირის ინიციატივის „მერების შეთანხმების“ წევრი, რითაც 

ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, მოგვემზადებინა და წარგვედგინა მდგრადი ენერგეტიკის 

განვითარების სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს 2020 წლამდე ქალაქის 

ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სათბური გაზების ემისიების შემცირებას მინიმუმ 20%-ით. 

ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მუშაობას ამ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების 

შესრულებისათვის. კერძოდ: 2020 წლამდე ბათუმში გატარდება სხვადასხვა ღონისძიება, 

რომელთა საფუძველზეც მიღწეული იქნება ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ეს 

ღონისძიებებია:  

 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება და რეაბილიტაცია, საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის გაუმჯობესება და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა  

(საზოგადოებრივი ავტობუსების  მოდერნიზაცია,  საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

მომსახურების ოპტიმიზაცია, მისი პოპულარიზაცია, ალტერნატივები, ელექტრო 

ტრანსპორტი და ა.შ.),  ველოსიპედებისა  და ფეხით მოსიარულეთა  ხელშეწყობა. 

 შენობებში გაგრილება/გათბობის სისტემების ეფექტიანობისა და განახლებადი  

ენერგოწყაროების მოცულობის გაზრდა (მზის ენერგია, ეფექტური ბიომასაზე  

დაფუძნებული ტექნოლოგიები) და შენობებში  დათბუნებისა  და  თბოიზოლაციის  

გაუმჯობესება. 

 ე.წ. „გონიერი“ და ენერგოეფექტური გარე განათების მონტაჟი, შუქდიოდური სანათების 

გამოყენება გარე განათებისათვის. 

 ჩატარდება სამუშაოები ჩამდინარე წყლების მიმართულებებით. კერძოდ: მოხდება 

ადლიის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი 

მეთანის შეკრება და მისი უტილიზაცია ან გამოყენება ალტერნატიული ენერგიის 

წყაროსთვის. 

 ნარჩენების მართვის მიმართულებით განხორციელდება: ბათუმის არსებული 

ნაგავსაყრელიდან მეთანის შეკრება და უტილიზაცია, ქობულეთის ახალ ნაგავსაყრელზე 

მეთანის ექსტრაქციის სისტემის მოწყობის ხელშეწყობა, ნარჩენების გადამტანი 

ავტომანქანების პარკის ოპტიმიზაცია (ენერგოეფექტური სპეცტექნიკა), გრძელვადიან 

პერსპექტივაში ნარჩენების წყაროსთან დახარისხების სისტემის დანერგვა.  

 ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი იქნება ქალაქში არსებული გამწვანების და პარკების 

განვითარება. სივრცითი მოწყობისა და მიწათსარგებლობის გეგმის ოპტიმიზიაციის 

პარალელურად კი გამწვანების ახალი სივრცეები დაიგეგმება და შეიქმნება. 

ამ პროცესებში ჩართულობისა და სხვადასხვა სექტორის ცნობიერების ამაღლების მიზნით 

დაიგეგმება და გაიმართება შესაბამისი ღონისძიებები.  

ეს ვალდებულებები ჩვენმა გუნდმა წლების წინ აიღო და გაიზიარა, ამიტომაც ჩვენ მზად ვართ, 

კვლავაც აქტიურად ვიმოქმედოთ ამ მიმართულებებით.  
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დავასრულებთ გერმანიის განვითარების ბანკთან დაწყებულ მოლაპარაკებებს შავ ზღვაში 

ჩამდინარე წყლების ფილტრაციასთან დაკავშირებით, რაც აამაღლებს ზღვის ეკოლოგიური 

სისუფთავის ხარისხს და მოგვცემს  „ლურჯი დროშის პლაჟის“ მოწყობის საშუალებას, რაც ასევე 

დადებითად იმოქმედებს ტურისტების რაოდენობის ზრდაზე. 

ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე დავაყენებთ საკითხს, რათა გამკაცრდეს საკანონმდებლო 

რეგულაციები და კიდევ უფრო შემცირდეს რეკრეაციულ ზონებში მავნე აირების გაფრქვევის 

დასაშვები ზღვარი. ამის შედეგად,  ნავთობტერმინალისთვის სავალდებულოს გავხდით 

დაამონტაჟოს მაღალი ხარისხის, თანამედროვე საფილტრავი აპარატები, რაც უზრუნველყოფს 

ქალაქში ეკოლოგიური მდგომარეობის მკვეთრად გაუმჯობესებას. 

 

19.  რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების გაფართოებისა 

და განვითარებისთვის?  

 

დავასრულებთ ზღვისპირა პარკის შეჩერებულ პროექტს სარფი-კვარიათის მიმართულებით და 

მდ. ჭოროხზე ხიდის მშენებლობას. ასევე ვიზრუნებთ რეკრეაციული ზონების პარკების 

გაფართოებასა და არსებულის განვითარებაზე. 

 

 

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

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?  

 

უპირველეს ყოვლისა, გავაგრძელებთ ახალი ხელისუფლების მიერ შეჩერებული საფეხბურთო 

სტადიონის მშენებლობას. სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის 

აუცილებელია, ასევე, თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული სპორტული კლუბების 

ხელშეწყობა, რომელთათვისაც აუცილებელია ისეთი პროექტების განხორციელება, რაც ხელს 

შეუწყობს ამ სახეობებისთვის სპორტული ბაზების შექნას და მათ შემდგომ განვითარებას 

წარმატებების მოპოვებისათვის.  

ასევე უმთავრესია ბავშვთა სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, ჯანსაღი მომავალი თაობების 

აღზრდისა და ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით.  

მაქსიმალური შედეგის მიღების მიზნით გაძლიერდება შესაბამისი პროგრამების მონიტორინგი. 

გავაგრძელებთ უბნებს შორის სპორტული შეჯიბრებებისა და სხვადასხვა სპორტის სახეობაში 

ტურნირების, ასევე საპლაჟო სპორტის სახეობების განვითარებასა და ტრადიციად ქცეული 

ჩემპიონატების დაფინანსებას.  

ჩვენ მთელ ქალაქში, თითქმის ყოველი მრავალსართულიანი კორპუსის ეზოში, ავაშენეთ 

სპორტული მოედნები, რამაც უდაოდ ხელი შეუწყო მოსწავლე-ახალგაზრდებში ჯანსაღი 

ცხოვრების სტილის დამკვიდრებას. მომავალში ამ მიმართულებითაც გავაგრძელებთ 

საქმიანობას.  

 

ბათუმი 

 

1. რა ღონისძიებების განხორციელებას აპირებთ ე.წ „ჭაობის“ ნაწილის განვითარებისა და 

კეთილმოწყობისთვის? 
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ჭაობის დასახლებაში დაჩქარებული ტემპებით გაგრძელდება ხელოვნურად გაჭიანურებული 

წყლისა და კანალიზაციის პროექტი, რომლის პარალელურადაც კეთილმოეწყობა ქუჩები და 

ტროტუარები, დამონტაჟდება თანამედროვე ტიპის განათების სისტემები. ინტენსიური 

მოძრაობის გზაჯვარედინზე დამონტაჟდება შუქნიშნები.  

სოციალურად დაუცველ ოჯახებს  მეტალო-კრამიტის მასალით გადავუხურავთ კერძო 

სახლების სახურავებს, რაც გარდა იმისა, რომ მათ ერთ-ერთ საყოფაცხოვრებო პრობლემას 

მოვუგვარებთ, ამით გაუმჯობესდება ხედი ბათუმის საბაგიროდან.  

ჭაობის დასახლების ერთ-ერთი უსახური კვარტლის ათვისების შედეგად შევქმნით 

რეკრეაციულ ზონას ადგილობრივი მოსახლეობის დასვენებისა და გართობისათვის. 

დავასრულებთ ბაგრატიონის ქუჩის მშენებლობას, რაც ხელს შეუწყობს უბნის განვითარებასა და 

კომერციული თვალსაზრისით დატვირთვას, ასევე დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას.  

ჯავახიშვილის უბანში ავაშენებთ საბავშვო ბაღს. 

გზებისა და ქუჩების კეთილმოწყობის პარალელურად გავხსნით ახალ სამარშრუტო ხაზებს 

მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის. 

 

2. როგორია თქვენი ხედვა ‘’ანბანის კოშკისა“ და „ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის“ 

შენობების მომავალთან დაკავშირებით? 

 

„ანბანის კოშკი“ გახდება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტურისტული ობიექტი, რომელიც 

დამატებით შემოსავალს მოუტანს ბიუჯეტს. 

„ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი“ დაიბრუნებს თავის პირვანდელ ფუნქციას და გახდება 

პროექტის „ბათუმი - საუნივერსიტეტო ქალაქი“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. 

 

3. როგორია თქვენი პოზიცია ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხთან დაკავშირებით? 

 

ჩვენს ქალაქში ყველა აღმსარებლობის ადამიანი უნდა იყოს დაცული და შესაბამისად, მათ უნდა 

მიეცეთ საკუთარ სალოცავში თავისუფლად ლოცვისა და რიტუალების ჩატარების საშუალება. 

რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაცია ჩემთვის და ჩემი გუნდისთვის კატეგორიულად 

მიუღებელია.   


