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ზოგადი  ხედვა  

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

თელავი ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია საქართველოში.  გასათვალისწინებელია, რომ ქალაქის 

ძირითადი ურბანული განვითარება სამი ძირითადი ნიშანსვეტის გარშემო ხდება, ესენია;  

თელავის ისტორიული მუზეუმი, სადაც განთავსებულია მეფის ერთადერთი სასახლე 

საქართველოში, (1650-1660 წლები); ვაჟა-ფშაველას სახელობის თეატრი, რომელიც გაიხსნა 

ერეკლე მეორის მიერ მე-18 საუკუნის 80-იან წლებში; თელავის უნივერსიტეტი - იგი 

გვევლინება ერეკლე მეორის მიერ 1782 წელს დაარსებული თელავის სემინარიის სულიერ 

მემკვიდრედ.  

თელავი მდიდარი სპორტული ტრადიციების ქალაქია. ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი არის 

ამოსავალი წერტილი და დასაყრდენი ქალაქის განვითარების მიმართულებების და 

პროექტების განსაზღვრისას. თელავის განვითარების მიმართულებების დასახვისას უნდა 

გავითვალისწინოთ მისი ისტორიულ-კულტურული და საგანმანათლებლო რესურსები, 

ამისთვის კი საჭიროა, რომ პირველ ყოვლისა, მოგვარდეს  ის სოციალური პრობლემები, 

რომელიც წარმოადგენს  ჩემი პროგრამის პრიორიტეტს.   

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ). 

 

ჩემი აზრით, თელავის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი საფუძველია 

მისი კულტურულ-საგანმანათლებლო და ტურისტული რესურსების გონივრულად და 

მიზანდასახულად გამოყენება, ქალაქის მომავალი ბიუჯეტის შესაბამისი დაგეგმარება და 

პარამეტრების ადეკვატური გაწერა.  

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის?        

 

ამ ეტაპზე პრობლემებს ქმნის ტურისტული ინფრასტრუქტურის ფრაგმენტულობა და მისი 

ფუნქციური გაუმართაობა,  გაბერილი ადმინისტრაციული საშტატო  კორპუსი და ქალაქის 

სტრატეგიულ-ეკონომიკური განვითარების გრძელვადიანი გენერალური გეგმის არ არსებობა,  

კულტურულ-საგანმანათლებლო  ცენტრების დეფიციტი და აქედან გამომდინარე, 

ახალგაზრდა თაობის მიგრაცია დედაქალაქში. 

 



თელავის მერობის კანდიდატის ხედვა: 

ზაზა დევიძე / საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 

 

2 
 

4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად?    

 

ქალაქის ძირითადი შესაძლებლობები, რომლებიც მისი ურბანული და ეკონომიკური 

განვითარების მისაღწევადაა საჭირო, სერიოზულ გადახედვას მოითხოვს. ესენია:  ტურიზმის 

სფერო და მცირე ბიზნესის სტიმულირება რაციონალურ ფარგლებში ქალაქის ბიუჯეტის 

მასშტაბებიდან გამომდინარე.        

                                        

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა.                                                                                            

 

ჩემს საბიუჯეტო პრიორიტეტს სოციალური და კომუნალური მომსახურების სფერო 

წარმოადგენს. მაქსიმალურად უნდა გაიზარდოს სოციალური დახმარებები. ბიუჯეტში 

არსებული სხვადასხვა ხარჯები, რომლებიც არ წარმოადგენს პრიორიტეტს 

მოსახლეობისათვის, სრულად  უნდა გადავიდეს სოციალურ დახმარებებში. 

       

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად?               

 

ვფიქრობ, ამ პრობლემის გადასაჭრელად და, ზოგადად, ჩვენი რეგიონის ეკონომიკური 

განვითარების ვექტორიდან გამომდინარე, საჭიროა უფრო ინტენსიური საინფორმაციო 

სამუშაოს ჩატარება, აქედან გამომდინარე, რეგულარული ბიზნესფორუმების გამართვა და 

ჩვენს ქალაქთან დაძმობილებულ ევროპის ქალაქებთან ურთიერთობების გაღრმავება.  

              

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?                                                                                                

 

ვაპირებთ მუშა საინიციატივო-საინფორმაციო ჯგუფების შექმნას, რომლებიც ინტენსიურ 

რეჟიმში იმუშავებენ მოსახლეობასთან და ქალაქის მერიასთან მჭიდრო კოორდინაციის 

რეჟიმში ოპერატიულად გადაჭრიან მცირე პრობლემასაც კი.  

  

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად?  
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ქალაქის პერიფერიულ უბნებში ჩატარდება კომპლექსური საგზაო-სარემონტო სამუშაოები და 

მოხდება სანიაღვრე ქსელის სრული რეაბილიტაცია. (სანიაღვრე ქსელის გამტარიანობის 

გაზრდა)  გამკაცრდება კონტროლი  ქალაქის ქუჩების სამშენებლო ნარჩენით მიზანმიმართული 

დანაგვიანების მიმართ.  

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

უნდა აღდგეს მუნიციპალური ტრანსპორტი, რომლითაც სარგებლობას შეძლებენ შშმ პირებიც,  

უნდა დაინიშნოს სამარშრუტო ავტობუსები, რომლებიც საშუალებას მისცემს ყველა 

სოციალურ ჯგუფს, ისარგებლოს დაბალი ტარიფით; უნდა დაწესდეს შეღავათიანი მგზავრობა 

სტუდენტების, პენსიონერების, სოციალურად დაუცველი პირებისათვის და შშმ პირებისთვის.       

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

ქალაქის ყველა ქუჩაზე უნდა დამონტაჟდეს საგზაო ნიშნები ღამის შუქამრეკლებით, ქალაქის 

მთავარ მაგისტრალებზე და ინტენსიური სატრანსპორტო მოძრაობის კვანძებთან 

დამონტაჟდეს ე.წ. „მწოლიარე პარტულები“, მოხდეს  ასფალტის საფარის მონიშვნა 

ქვეითთათვის გამაფრთხილებელი  საგზაო ნიშნებით,  მოხდეს ქალაქის სატროტუარო ქსელისა 

და ღამის განათების სრული რეაბილიტაცია.  

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

შშმ  პირთა უფლებების მაქსიმალური დაცვა და მათთვის ურბანულ დონეზე მაქსიმალურად 

ადაპტირებული გარემოს შექმნა. ყველა ქუჩაზე და ტროტუარზე უნდა მოწესრიგდეს 

გადასასვლელები შშმ პირებისთვის, ყველა შენობასთან  უნდა მოეწყოს პანდუსები. მაღალ 

სართულიან შენობებში უნდა მოხდეს ლიფტების მონტაჟი როგორც საჯარო, ასევე კერძო 

საკუთრებაში არსებულ შენობებში. 

 

კულტურა და განათლება  
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12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის?  

 

ვგეგმავთ ქალაქში უკვე არსებული ტრადიციული ფესტივალების სტიმულირებასა და 

შესაბამისად, უფრო ფართოდ წარმოჩენას. მუნიციპალური, რეგიონული და სახელმწიფო 

მასშტაბის ახალგაზრდული ფესტივალის მოწყობისა და მისი ტრადიციად ქცევისა, რომელიც 

დამკვიდრების შემთხვევაში დამატებითი სტიმული იქნება ქალაქში მცირე ბიზნესის 

განვითარებისათვის და გრძელვადიან პერსპექტივაში დამატებითი შემოსავლის წყარო 

გახდება მუნიციპალური ბიუჯეტისათვის. 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით?  

 

ქალაქის მერია ხელს შეუწყობს სკოლის მოსწავლეების ჩართვას საქართველოში მიმდინარე 

სხვადასხვა არქეოლოგიურ ექსპედიციებში, სამუზეუმო-საფონდო საქმიანობებში; ღვინის 

მწარმოებელ ფირმებთან შეთანხმების საფუძველზე ხელს შევუწყობთ მოსწავლეების ჩართვას 

რეალურ სამრეწველო პროცესში მათთვის ინფორმაციული სპექტრის გაფართოების მიზნით. 

გეგმაში გვაქვს, ქალაქის მასშტაბით მოსწავლეთა ოლიმპიადის დამკვიდრება, მისი 

ტრადიციად ქცევა და გამარჯვებული  და წარჩინებული მოსწავლეების სამახსოვრო, ფასიანი 

საჩუქრებით დაჯილდოება.  ვაპირებთ სატრანსპორტო გადასახადისგან გავათავისუფლოთ 

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვები და შშმ პირი ბავშვები.    

  

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

 

14. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

ვგეგმავთ აქტიური საგანმანათლებლო სამუშაოების ჩატარებას შს სამინისტროს რეგიონული 

უწყებების, თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და თელავის 

სახელმწიფო დრამატული თეატრის შემოქმედებითი კოლექტივის დახმარებით შესაბამისი 

ანტიკრიმინალური სემინარებისა და ფორუმების ორგანიზებას. მაქსიმალურად ფართოდ 

ვაწარმოებთ ანტინარკოტიკულ კამპანიას და საზოგადოებას მივაწვდით ინფორმაციის 

(სააგიტაციო მასალებითა და სარეკლამო რგოლებით), თუ როგორ უნდა მოვახდინოთ 

პრევენცია სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში და მინიმუმამდე დავიყვანოთ 

ნარკოდამოკიდებულება ახალგაზრდობაში.   

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 
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15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

ამ პრობლემასთან მიმართებაში ვგეგმავთ შემდეგი კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას:   

ა)  სოციალური შეღავათების დაწესებას ფინანსურ და საკომუნიკაციო-სამომსახურეო 

სფეროში;  

ბ) ასევე შეღავათების დაწესებას  მოსახლეობისათვის კომუნალური და სატრანსპორტო 

ტარიფების სფეროში;   

გ) მუნიციპალურ ბიუჯეტში კალკულაციის შედეგად რაციონალური ფინანსური 

სახსრების  გამოყოფას,  რომლითაც შესაძლებელი იქნება ქალაქის სამედიცინო 

სტაციონარებში გარკვეული რაოდენობის  პაციენტთა სრული მედიკამენტური 

უზრუნველყოფა და მათთვის ისეთი გადაუდებელი სამედიცინო ღონისძიებების 

ჩატარება, რომელსაც არ ითვალისწინებს საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანი 

სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა.  

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

ამ საკითხის მოგვარება შემდეგნაირად გვესახება: საქართველოს ჯანდაცვისა და 

სოცდაზღვევის სამინისტროსთან ქალაქ თელავის მერიის აქტიური ურთიერთ კოორდინაციისა 

და შეთანხმების საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი  ხელისუფლების  

ხელშეწყობით  ჩვენს ქალაქში შეიქმნას ინფექციურ დაავადებათა  პრევენციის ცენტრის 

ფილიალი.  

       

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

მუნიციპალური საბიუჯეტო სახსრებისა და ადგილობრივ  ბიზნესმენთა საქველმოქმედო 

შემოწირულობების დახმარებით გავაფართოვებთ ქალაქის სოციალურად დაუცველ 

პირთათვის განკუთვნილ სასადილოს, გავაუმჯობესებთ პირობებს და უფრო მრავალფეროვანს 

და მაღალკალორიულს გავხდით მენიუს. ასევე ვაპირებთ,  განსაკუთრებულად გაჭირვებული 

მოქალაქეთათვის ყოველწლიურად, სეზონურად, ერთი ხელი ტანსაცმლის გადაცემას.  

ვაპირებთ, გამოვძებნოთ ქალაქის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული რომელიმე 

ამორტიზებული შენობა, რომელსაც საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური 

განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს საპატრიარქოს ალავერდის ეპარქიის 

მრევლისადმი დახმარების თხოვნის საფუძველზე ჩაუტარდება კაპიტალური რემონტი და 

ღამის გათევის მიზნით მოემსახუროს ჩვენი ქალაქის უსახლკარო მოსახლეობის გარკვეულ 

რაოდენობას. 
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ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

დაგეგმილი გვაქვს ქალაქის მთავარი სანიაღვრე არტერიის ე.წ. „ხევის“ ინფრასტრუქტურის 

კაპიტალური რემონტი, ,,ხევის“ მიმდებარე ტერიტორიისა  და ქალაქის შემოგარენის 

განაშენიანება მწვანე ნარგავებით. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?  

 

უნდა მოწესრიგდეს ნადიკვრის რეკრეაციული ზონა და  შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა 

დაუბრუნდეს პირვანდელი სახე,  სისტემურად უნდა ხდებოდეს მისი დასუფთავება,  

ზაფხულის სეზონზე მთელი დღის განმავლობაში ამ ტერიტორიაზე უნდა იმუშაოს  

სპეცპერსონალმა, რომელიც, ერთი მხრივ, დაალაგებს და, მეორე მხრივ, ყურადღებას მიაქცევს 

პარკის ტერიტორიას. 

ასევე აუცილებელია ზაფხულში გამოყოფილი იყოს საპატრულო პოლიციის სპეციალური 

ჯგუფი, რომლებიც უზრუნველყოფენ  მოქალაქეების უსაფრთხოებას. 

 

20. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის 

და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?  

 

უნდა აღდგეს თელავში სპორტული ტრადიციები, უნდა აღდგეს თელავის საფეხბურთო 

კლუბი, მოხდეს სტადიონის რეაბილიტაცია. 

  

თელავი 

 

1. გაქვთ თუ არა რაიმე გეგმა თელავში გარე ვაჭრობის საკითხის დარეგულირებისათვის 

და თუ გაქვთ, როგორ აპირებთ ამ საკითხის დარეგულირებას?  

 

მოწესრიგდება გარემოვაჭრეთათვის ინფრასტრუქტურა, სადაც დაცული იქნება სანიტარული 

ნორმები. 

 

2. როგორ გესახებათ ქალაქში 2012 წლის სტიქიური მოვლენების შედეგად 

განადგურებული თელავის მწვანე საფარის („მწვანე რგოლის,“ „გიგოს გორა,“ 
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უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორია, „ზუზუმბო“) აღდგენის და შენარჩუნების 

საკითხი?  

 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებიდან და ასევე, მოქალაქეთა შემოწირულობებით მოვახდენთ 

მწვანე ნარგავებით განაშენიანებას. 


