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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტი უნდა იყოს ინფრასტრუქტურის 

განვითარება. მცირე და საშუალო საწარმოების ამუშავებისათვის ხელშეწყობა, რათა 

მაქსიმალურად დასაქმდეს ადგილობრივი  მოსახლეობა. განსაკუთრებით ტურიზმის 

სფეროშია საჭირო  მაღალი სტანდარტის სერვისის დანერგვა, რათა კიდევ უფრო 

გავზარდოთ ქალაქში შემომსვლელ ტურისტთა ნაკადები. ქალაქი უნდა იყოს მაქსიმალურად 

სუფთა, მწვანე, მშვიდი, გასართობი ცენტრებით, მოწესრიგებული შიდა ტრანსპორტით, 

ეკოლოგიურად დაცული და ა.შ. 

 

განვითარება და ეკონომიკა  

 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ)  

 

ამ საკითხზე კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

ამ საკითხზე კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად?  

 

ქალაქის ურბანული განვითარების სტრატეგიული გეგმის მიხედვით უნდა განვითარდეს, 

მოწესრიგდეს შიდა გზების და დაიწყოს ახლი გზების მშენებლობა, ასევე გეგმის მიხედვით 

უნდა განვითარდეს ბინათმშენებლობა. ამასთან დაკავშირებით მაქვს იდეა, რომელიც ხელს 

შეუწყობს როგორც მოსახლეობას, გაიუმჯობესოს საბინაო პირობები, ასევე მშენებლებს,  

სამუშაო ადგილების ხანგრძლივად  შენარჩუნებისათვის. 

 

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

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ძირითადი შემავსებელი წყარო უნდა იყოს მცირე და საშუალო 

ბიზნესი, ტურიზმი. ხელი უნდა შევუწყოთ ქალაქში  საოჯახო  სასტუმროების  

განვითარებას. სავაჭრო, გასართობი და სხვა  ობიექტებისათვის უნდა გამოიყოს  ისეთი  
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ადგილები, რომელიც როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ასევე ტურისტებისათვის 

მაქსიმალურად კომფორტული იქნება. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად?  

 

ამ საკითხზე კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის? 

 

ამ საკითხზე კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად?  

 

ქალაქში სისუფთავე უნდა იყოს მერიის  ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი და აქედან 

გამომდინარე, ვიზრუნებ შესაბამისი სამსახურისათვის რომ მათ ჰქონდეთ შრომის უკეთესი 

პირობები რაც სამუშაოს მაღალპროფესიულად შესრულების წინაპირობაა. 

 

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

მერიის შესაბამისი სამსახური შეისწავლის ქალაქში მგზავრთა ნაკადების მოძრაობას და ამის 

შედეგად დავადგენთ შიდა მარშრუტებს, ვიზრუნებთ მუნიციპალური სატრანსპორტო 

პარკის  დაარსებისათვის, სხვა შემთხვევაში ხელს შევუწყობთ სამგზავრო ტრანსპორტის 

კერძო მეპატრონეებს. 

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის?  

 

ამ საკითხზე კანდიდატის ხედვა უცნობია. 
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11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

საგზაო პოლიციასთან და მოსახლეობასთან  ერთად მაქსიმალურად მოწესრიგებული იქნება 

ქალაქში უსაფრთხოდ მოძრაობა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მოეწყობა 

პანდუსები.  

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის?  

 

კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის, ვფიქრობ, უფრო ფართოდ უნდა იყოს 

გამოყენებული თეატრი, კულტურის ცენტრები, კულტურისა და დასვენების პარკი. 

აღვადგენთ საგუნდო მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარების ტრადიციას გორში. 

ახალგაზრდებთან ერთად დაგეგმილი გვაქვს თანამედროვე მუსიკის ფესტივალის ჩატარება, 

სადაც მოვიწვევთ ჯგუფებს როგორც საქართველოს რეგიონებიდან, ასევე მეზობელი 

ქვეყნებიდან. ახალბაღში ვფიქრობთ ღია ტიპის დარბაზის მშენებლობას, რომელიც 

შესძლებლობას მოგვცემს,  ჩავატაროთ როგორც კონცერტები, ასევე დიდი  სპორტული 

შეჯიბრებები. 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით?  

 

ამ საკითხზე კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი  

 

14. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის?  

 

მიმაჩნია, რომ ქალაქის განვითარებისათვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა, 

მაქსიმალურად  დაცული ვიყოთ ქალაქში კრიმინალის არსებობისაგან. მერია სისტემატიურ 

კავშირში უნდა იყოს პოლიციის განყოფილებასთან, ვიზრუნებთ  მათი სამუშაო პირობების 

გაუმჯობესებისათვის, დავაწესებთ ფულად პრემიას  სანიმუშო პოლიციელისათვის და ა.შ.  

 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში? 
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მაქსიმალურად გავაცნობთ მოსახლეობას ქვეყნის მიერ ჯანდაცვის მიმართულებით 

განხორციელებულ რეფორმებს და პროგრამებს,  იმ კატეგორიას, რომლისთვისაც  

 

მიუწვდომელი იქნება სახელმწიფო პროგრამები მაქსიმალურად შევუწყობთ ხელს, რათა არ 

დარჩეს ჯანდაცვის გარეშე. ფულადი პრემიით წახალისდებიან სანიმუშო სოციალური 

მუშაკები. 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

ამ საკითხზე კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ამ საკითხზე კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად?  

 

21 საუკუნის გლობალური პრობლემებიდან, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი პირველი ეკოლოგიური 

პრობლემაა. მერიის შესაბამის სამსახურებთან ერთად სისტემატიური კონტროლი გვექნება 

დაწესებული  ყველა  საწარმოზე. მდინარეებზე, ტბებზე, ტყეზე და ა.შ.  ქალაქში გვაქვს 

უნიკალური ბუნებრივი რეკრეაციული ზონები. ვფიქრობ, მტკვრის ორივე სანაპირო უფრო 

მოწესრიგებული უნდა იყოს. შესაძლებელია ჭალის დასახლებიდან ახალბაღამდე, სანაპიროს 

გავლით დაიგოს გზა ველოსიპედით სამოძრაოდ. რეკრეაციულ ზონებში აუცილებლად 

იმუშავებს Wi-Fi  სისტემა. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?  

 

ამ საკითხზე კანდიდატის ხედვა უცნობია. 

 

20. რის გაკეთებას აპირებთ სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის 

და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად? 

 

ამ საკითხზე კანდიდატის ხედვა უცნობია. 



გორის მერობის კანდიდატის ხედვა 
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გორი  

 

1. როგორ გესახებათ გორის აგრარული ბაზრის ირგვლივ შექმნილი საკითხის 

მოგვარება? 

 

გორის აგრარული ბაზრის საკითხი უნდა განიხილებოდეს როგორც მთელი მოსახლეობის 

პრობლემა და არა მხოლოდ მოვაჭრეების. ვფიქრობ, ბაზარი განთავსებული უნდა იყოს ძველ 

ადგილას, რომელიც მოწესრიგდება როგორც ეკოლოგიურად, ასევე ინფრასტრუქტურულად. 

ვფიქრობ, ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს სამთავრობო კომისიის ჩარევით. ბაზარი უნდა 

გახდეს ადგილობრივი ბიუჯეტის ერთ-ერთი შემავსებელი წყარო. 

 

2. როგორ გადაწყვეტდით, გორის „დილა-ს“ დაფინანსების საკითხს?  

 

„გორის დილას“ საკითხზე ვიმსჯელებთ ამ დარგის პროფესიონალებთან ერთად და 

შესაძლებლობის ფარგლებში აღმოვუჩენთ დახმარებას. მისი განვითარება მსოფლიოში 

მიღებული ფორმებით უნდა ხდებოდეს.  

 

3. როგორ ფიქრობთ, უნდა იდგეს თუ არა გორში სტალინის ძეგლი? 

 

სტალინის ძეგლი გორის ცენტრში იყო ისტორია, მაგრამ ახლა მისი დადგმა უკვე ჩაითვლება 

იდეოლოგიად, რაც ჩვენი ქვეყნის განვითარების ძირითად მიმართულებებს არ ემთხვევა. 

ამიტომ  მიმაჩნია, რომ სტალინის ძეგლის საკითხი უნდა განიხილებოდეს ტურიზმის 

კონტექსტში და არა იდეოლოგიის.  

 

4. რა ღონისძიებების განხორციელებას აპირებთ გორში მაცხოვრებელი იძულებით 

გადაადგილებული პირების პრობლემების გადასაჭრელად?  

 

მერიის განსაკუთრებული მზრუნველობის  ქვეშ უნდა იყვნენ იძულებით გადაადგილებული 

პირები. ყველა ის ადამიანი, რომელიც ვერ იქნება უზრუნველყოფილი სამინისტროს მიერ, 

ჩვენი განსაკუთრებული მზრუნველობის ქვეშ უნდა მოექცეს. 

 

5. რა ღონისძიებებს გაატარებთ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 

ბავშვებისთვის საჭირო რაოდენობის ადგილების შესაქმნელად? 

 

სკოლამდელ საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით მაქვს მკაფიოდ  ჩამოყალიბებული პოზიცია.  

საბავშვო ბაღი უნდა იყოს უფასო.  გორში  არის შენობები, სადაც შესაძლებელი იქნება ახალი 

საბავშვო ბაღის გახსნა, სხვა შემთხვევაში უნდა აშენდეს სპეციალური შენობა. 

 

 


