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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ჩემი ხედვა ზოგადად ასეთია: უნდა გავითავისოთ ყველა ოზურგეთელმა, რომ ოზურგეთი 

არის ჩვენი დიდი ოჯახი და რომ ოჯახში ყველა წევრი უნდა იყოს დასაქმებული, რადგანაც 

დასაქმებული ოჯახის წევრს შემოსავალი მოაქვს ოჯახისთვის. რაც მეტია დასაქმებული 

ოჯახში, მით უფრო შეძლებულია ის ოჯახი, შეკრული ოჯახი კი მყარია და ძლიერი. ჩვენ უნდა 

შევქმნათ ერთიანი ოჯახური სისტემა, „ყველა ერთისათვის, ერთი ყველასათვის“ ეს ჩემი 

დევიზიცაა  და წინა საარჩევნო ლოზუნგიც. გავერთიანდეთ ერთი საქმისთვის, გავაძლიეროთ 

და ერთ მუშტად შევიკრად, ერთიანობა და ერთი მიზანი, მოგვცემს რწმენას და ჩვენ ერთად 

ყველაფერს შევძლებთ. ჩვენთან არს ღმერთი! 

 

განვითარება და ეკონომიკა 

 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ)  

  

ჩვენ მაგალითი უნდა ავიღოთ განვითარებული ქვეყნების ქალაქების მოწყობა დაგეგმარებით, 

ჩვენი მიზანი და სურვილია, ვიყოთ  განვითარებული ევროპული ქალაქის შესაფერისი. უნდა 

ჩამოყალიბდეს ევროპული მენტალიტეტი, „დრო ფულია“. ყველა ადამიანი უნდა იყოს 

ჩართული შრომაში და საქმიანობაში, უსაქმოდ არაფერი კეთდება. ყველას თავისი წილი 

პასუხისმგებლობა უნდა გააჩნდეს ქალაქის განვითარებაში. ეკონომიკის განვითარებისთვის კი 

საჭიროა მიზანი, შრომა და რესურსი, ამ ყველაფერს ხელშეწყობა ჭირდება ქალაქის 

ხელმძღვანელობის მხრიდან,  ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკით.  

ქალაქის განვითარებისთვის, ძირითადი პრიორიტეტი და რესურსი არის ადამიანის შეგნება, 

მენტალიტეტი და უნარ ჩვევები სპეციალურ დარგებში, ადამიანური რესურსის სწორი 

ჩართულობა შესაფერის სეგმენტებში. ადამიანური შესაძლებლობების, ტექნიკური და 

გონებრივი შესაძლებლობების ამაღლება, სხვადასხვა სპეციალური საგანმანათლებლო 

კურსების ჩატარება, ადგილობრივი ხელისუფლების დაფინანსებით და ხელშეწყობით. ხალხის 

დასაქმება იმ წამყვან ეკონომიკურ საქმიანობებში, რაც აღნიშნულ ქალაქს, კერძოდ 

ოზურგეთის, სტრუქტურიდან, გეოგრაფიული მდგომარეობიდან, არსებული ბუნებრივი 

რესურსებიდან  თუ უძრავი ქონებიდან, მიწებიდან, გვაძლევს საშვალებას,  (რომელიც 

სახელმწიფო საკუთრებაში იმყოფება და მასზე კონტროლი ადგილობრივ ხელისუფლების 

პრეროგატივაა,) მოვახდინოდ ხალხის მაქსიმალური დასაქმება, ხელშეწყობა იმისათვის, რომ 

ადამიანმა თავად შეძლოს თავისი შესაძლებლობების რეალიზაცია. ბიუჯეტში იქნება 

გამოყოფილი თანხები რომელიც მიზანმიმართული იქნება სწორედ ასეთი მცირე ბიზნესების 
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წასახალისებლად (პირველი საწყისი ეტაპისთვის) რის შემდეგაც, თავად მოახდენს არსებული 

ბიზნესის განვითარებას.ბიზნესის განვითარება კი თავად უწყობს ხელს ადამიანების უფრო 

მეტ დასაქმებას. ხელშეწყობა იქნება იმაშიც, რომ ადგილობრივი ქალაქის ხელმძღგვანელობა, 

შექმნის და გააკეთებს ისეთ ობიექტებს სადაც მოქალაქეებს ექნებათ მინიმალური საიჯარო 

გადასახადი, რაც მეტად წაახალისებს ბიზნესის განვითარებას. საიჯარო გადასახადზე 

გაკეთებული დანაზოგით გაზრდის თავის კაპიტალბრუნვას. ანტიმონოპოლიური საკითხების 

რეგულირება, მცირე ბიზნესი უნდა განვითარდეს და უნდა გახდეს კონკურენტუნარიანი. არ 

უნდა მოხდეს ერფეროვანი ბიზნესით ბაზრის გაჯერება და ხელის შეშლა, უნდა დაიყოს 

ბიზნესი სხვადასხვა სეგმენტებათ. შეიქმნება ბიზნესის განვითარების ფონდი, რომელიც 

ორიენტირებული იქნება ბიზნესის ახალ იდეების განხორციელებაზე, სწორი 

ჩამოყალიბებული დაგეგმარებით.  

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის?  

 

ოზურგეთის ეკონომიკა, მეტწილად დგას მცირე და საშუალო ბიზნესზე. მთავარი მტერი მცირე 

და საშუალო ბიზნესის განვითარების არის მონოპოლია. გარკვეული სუბიექტების მიერ, 

რომლებიც ხელოვნურად ქმნიან ფასებს და აკონტროლებენ ფაქტობრივად მთელს ბაზარს. ეს 

რაც დამღუპველია საბაზრო ეკონომიკისათვის, რომელიც პირდაპირ უშლის ხელს მცირე 

ბიზნესების განვითარებას.  

 

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

რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების 

მისაღწევად? 

 

ქალაქის განვითარებისთვის, ძირითადი პრიორიტეტი და რესურსი არის ადამიანის შეგნება, 

მენტალიტეტი და უნარ ჩვევები სპეციალურ დარგებში, ადამიანური რესურსის სწორი 

ჩართულობა შესაფერის სეგმენტებში. ადამიანური შესაძლებლობების, ტექნიკური და 

გონებრივი შესაძლებლობების ამაღლება, სხვადასხვა სპეციალური საგანმანათლებლო 

კურსების ჩატარება, ადგილობრივი ხელისუფლების დაფინანსებით და ხელშეწყობით. ხალხის 

დასაქმება იმ წამყვან ეკონომიკურ საქმიანობებში, რაც აღნიშნულ ქალაქს, კერძოდ 

ოზურგეთის, სტრუქტურიდან, გეოგრაფიული მდგომარეობიდან, არსებული ბუნებრივი 

რესურსებიდან  თუ უძრავი ქონებიდან, მიწებიდან გააჩნია, რაც მოგვცემს საშუალებას,  

(რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაში იმყოფება და მასზე კონტროლი ადგილობრივ 

ხელისუფლების პრეროგატივაა,) მოვახდინოდ ხალხის მაქსიმალური დასაქმება, ხელშეწყობა 

იმისათვის, რომ ადამიანმა თავად შეძლოს თავისი შესაძლებლობების რეალიზაცია. 
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5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ, მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა 

 

ბიუჯეტი როგორც ქალაქის მთავარი ფინანსური ბაზა, უნდა იყოს ორიენტირებული იმ 

პრიორიტეტებზე, რომლებსაც ქალაქის მოსახლეობა ჩათვლის პრიორიტეტად, რომელიც 

იქნება საჯარო, საყოველთაო და არა კონკრეტულ პირზე გათვალისწინებული. ქალაქი არის 

ყველა მოქალაქის და აქედან გამომდინარე, უნდა მოხდეს ზუსტი და სწორი გაანალიზება თუ 

რამდენად მომგებიანი იქნება ქალაქისთვის ამათუ იმ პრექტის განხორციელება ქალაქის 

ბიუჯეტიდან დაფინანსებული. 

ბიუჯეტი უნდა იყოს მუნიციპალური და უნდა იხარჯებოდეს ქალაქის და მოქალაქეების 

პირობების გაუმჯობესების მიზნით. ყოველი დახარჯული თეთრი უნდა იყოს გამჭვირვალე და 

საჯაროდ ცნობილი. არ უნდა მოხდეს ბიუჯეტის თანხების ხარჯვა თანამდებობის პირების 

კეთილგანწყობაზე გარკვეული ჯგუფებისა და ადამიანების მიმართ. ბიუჯეტის ხარჯვა უნდა 

კონტროლდებოდეს ძალიან მკაცრად, ასჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერის მეთოდით. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად?  

 

ქალაქი იქნება მიმზიდველი გარკვეული ნოვაციური თუ ტენდენციური ბრენდებისათვის 

აქედან გამომდინარე, ინვესტორი მოგებული იქნება ქალაქში განახორციელოს ინვესტიცია და 

მოახდინოს თავისი ადგილის დაკავება ბაზარზე. ინვესტორისთვის გაუმჯობესდება ბიზნეს 

გარემო.  

 

ურბანული განვითარება/ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?  

 

ეს მწირე ბიუჯეტიდან გამომდინარე ძალიან დიდ ფუფუნებას წარმოადგენს, თუმცა არ ვკარგავ 

იმედს, რომ გამოინახება სახსრები, რომ გარკვეულ წილად მოხდეს იმ ადამიანების 

დაკმაყოფილება, რომლის მდგომარეობა კატასტროფულია, ან მოხდა  უბედური შემთხვევა. 

ურბანული განვითარება და ბინათმშენებლობზე ფიქრი მას შემდეგ იქნება შესააძლებელი, რაც 

ქალაქის ბიუჯეტი მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ განვახორციელოთ ასეთი სერიოზული 

პროექტები, ამისათვის უნდა გაიზარდოს ქალაქის ბიუჯეტი ქალაქის განვითარებასთან 

ერთად. პირველ ეტაპზე, შესაძლებელი იქნება ქალაქის იერსახის კოსმეტიკური 

ღონისძიებების ჩატარება, რადგანაც ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი საკითხია, ქალაქის ლამაზი 
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იერსახე. ქალაქს გააჩნია ძველი ისტორიული უბანი, რომელიც არის აღსადგენი რათა 

დაუბრუნდეს პირვანდელი იერსახე. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ამისათვის, მკაცრად გაკონტროლდება შესაბამისი სამსახური. ყველა ქუჩას ეყოლება ამ 

კუთხით წარმომადგენელი, რომელიც მეთვალყურეობას გაუწევს ქუჩას, რათა დროულად 

იქნას მოწოდებული ინფორმაცია ჩადენილ ვანდალური თუ არაადამიანური ქცევის შედეგად 

მიღებული მდგომარეობის შესახებ, რათა  აღმოფხვრას ასეთი ქმედებები კანონით 

გათვალისწინებული ნორმატივებით. დაჯარიმდება ყველა ის მოქალაქე, ვინც დაანაგვიანებს 

ქალაქის ქუჩებს. ყველა ქუჩას ექნება სკვერი და ბავშვთა გასართობი კუთხე. 

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, კომუნისტების დროიდან ოთხმოცდაათიანი წლების 

დასაწყისამდე იყო ტროლეიბუსი, რომლის ხაზი მთელს ქალაქს მოიცავდა, დღეს მისი ნიშან 

წყალი აღარაა. არათუ ტროლეიბუსი, არამედ ხაზებიც კი გაქრა. ტროლეიბუსი მოძველებული 

ტრანსპორტია. ის ჩაანაცვლა დღეს თანამედროვე მიკრო ავტობუსებმა. უფრო, ისეთ მცირე 

ზომის ქალაქებზეა საუბარი, როგორიც ოზურგეთია, რა თქმა უნდა, სხვა სახის ტრანსპორტზე 

საუბარი არასერიოზულია. საუბარია მეგაპოლისების სატრანსპორტო შაშუალებებზე (მეტრო 

ტრამვაი). ყველაზე მისაღები და ქალაქისთვის შესაფერისია მსუბუქი ავტომობილები (ტაქსი) 

და მცირე ზომის მიკროავტობუსები, რომელიც ქალაქის ერთი წერტილიდან ქალაქის ბოლო 

დასახლებულ პუნქტამდე ივლის. მაგალითად, სოფ. დუაბზუს დასასრულიდან იწყება ქ. 

ოზურგეთი, აქ უნდა იყოს მიკრო ავტობუსების სადგომი, ყოველ ერთ საათში უნდა 

მოძრაობდეს სოფ. მახარაძის ხიდამდე, სოფ. მელექედურამდე, სოფ. ლიხაურამდე. ანასეულს 

ყავს მიკრო ავტობუსი, რაც ერთადერთია ქალაქში გადასაადგილებლად.  

უნდა დაიშვას ქალაქის რამდენიმე ხაზი, რამდენიმე მიკრო ავტობუსი, თანამედროვე და 

კომფორტული, რომელის ღირებულება იქნება მისაღები ქალაქის მცხოვრებთათვის. ქალაქის 

ტრანსპორტის შენახვა პატრონობას უზრუნველყოფს ქალაქის მერია. 

ასევე, მსუბუქი ავტომობილები, რომელთა მომსახურება იქნება მისაღები, იქნება თანამედროვე 

მუნიციპალური ტაქსო პარკი - თანამედროვე აღჭურვილობით, რომელზეც გამოსახული იქნება 

ქალაქის გერბი და დროშა. 
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10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

საგზაო უსაფრთხოებისათვის აუცილებელია, ქალაქი იყოს დაკომპლექტებული საგზაო 

ნიშნებითა და მაჩვენებლებით, გზაჯვარედინებზე იდგეს შუქნიშანი. მოწესრიგებული იყოს 

ავტო პარკინგი, რათა მძღოლებს არ შეექმნათ მანქანის გასაჩერებლად დისკომფორტი. 

მოსაწესრიგებელია ქვეითთა საცალფეხო გზა, ტროტუარი. ასევე, ქალაქში უნდა გაკეთდეს 

ველოსიპედის სასიარულო ბილიკი. სკოლებთან და ბაღებთან უნდა გაკეთდეს ტრანსპორტის 

შემაბრკოლებელი საშუალება, რათა ტრანსპორტმა ჩქარა არ იმოძრაოს და არ შეუქმნას ბავშვებს 

საშიშროება გზაზე გადასვლის დროს. ყველა პუნქტთან დაიდგმება გამაფრთხილებელი 

ნიშნები. 

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის?  

 

შეზრუდული შესაძლებლობის პირთა გადაადგილებისათვის გამოყოფილი იქნება 

ტრანსპორტი, რომელიც უფასოდ მოემსახურება მათ დროის ნებისმიერ მონაკვეთში  ქალაქის 

ტერიტორიაზე გადაასადგილებლად. ტრანსპორტის გამოსაძახებლად საჭირო იქნება 

საკონტაქტო ტელეფონზე დარეკვა.  

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

კულტურა და განათლება ქალაქური მენტალობის ჩამოყალიბებაში დიდ როლს თამაშობს. 

აქედან გამომდინარე, ეს სეგმენტი უნდა იქნას განვითარებული და საზოგადოების 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე - თანამედროვეობასთან შერწყმული. უნდა მოხდეს 

თეატრალური წარმოდგენების, სპეკტაკლების, კონცერტების და საღამოების, ფოლკლორული 

ანსამბლების გააქტიურება  და მათი ყოველდღიური ჩართულობა ქალაქის კულტურულ  ყოფა-

ცხოვრებაში, რათა მოქალაქეებმა მიიღოონ სულიერი საზრდო.  

ყველაზე დიდი ტკივილი არის ოზურგეთის კინოტეატრი, რომელიც ქალაქის სიამაყე იყო 

ადრინდელ პერიოდში და დღეის მდგომარეობით უფუნქციოა. უნდა აღსდგეს მისი 

დანიშნულება და დაიბრუნოს ძველი ტრადიციები. კინოს ბაღი უნდა იყოს ოზურგეთელების 

საყვარელი თავშყრის და შეკრების ადგილი, სადაც ადამიანები ერთმანეთს მოეფერება და 

გააცნობს ახალ ამბებს. 
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13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით?  

 

წავახალისებთ ყველა წარჩინებული აბიტურიენტს და ამასთანავე, დაფინანსდება გარკვეული 

თანხით მთელი სწავლის მანძილზე უმაღლეს სასწავლებელში (თუ მისი სწავლა - განათლებით 

მიიღებს უმაღლეს ქულებს), რათა შეძლოს სწავლის დედაქალაქში გაგრძელება.  

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

14.  თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის    

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

ამ კუთხით იქნება ოცდაოთხსაათიანი ზედამხედველობა და კონტროლი ქალაქის ყველა 

უბანსა და ქუჩაზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული მოსალოდნელი საფრთხეები. ყველა 

მოქალაქე ტავს უნდა გრძნობდეს დაცულად, და ცხოვრობდეს მშვიდად. 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

სოციალური მდგომარეობა რჩება ერთერთ მთავარ პრობლემად, ქალაქში ცხოვრობს ზალიან 

ბევრი სოციალურად დაუცველი ადამიანი, ფაქტიურად სიღატაკის ზღვარზე, რომლებსაც 

ელემენტარული ყოველდღიური სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პირობები არაა აქვთ, არ 

გააჩნიათ პურის ფული. ესეთი ხალხის თანადგომა იქნება პრიორიტეტული საკითხი, რათა არ 

მოხდეს სოციალური ამ ფენის დისკრედიტაცია, მათი ხელშეწყობა და სათანადო პროგრამებში 

ჩართვა იქნება პირველი საზრუნავი ქალაქის ხელმძღვანელების და მოქალაქეების მიერ. 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  
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ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად?  

 

ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, პირველ რიგში ყურადღება მიექცევა 

ქალაქის გამწვანებას, ახალი ნარგავების დარგვას, სავალ გზებზე დარგული წადრების მოვლა 

პატრონობას, რათა ტრანსპორტიდან გამონაბოლქვი არასასურველი ჰაერი გაიფილტროს. 

ბუნკერები იქნება დროულად დაცლილი და დასუფტავებული, ქუჩებს ეყოლება 

დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენელი, რომელიც იქნება ხელფასზე და ვალდებული 

იქნება მოასუფტაოს ტავის კომპეტენციის ფარგლებში მყოფი მიდამო. 

ქალაქში მეტწილად მოსაწესრიგებელია კანალიზაცია. მკაცრად გაკონტროლდება უკანონო ხის 

მოჭრა, წახალისდება ახალი ნარგავების დარგვის იდეის ინიციატორები. 

გამაჯანსაღებელი კლუბები უნდა გახდეს ყველა ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი და სამყოფი 

ყველა მოქალაქისთვის. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?  

 

რეკრეაციული ზონები უნდა იყოს ყველა მოქალაქისთვის დასვენების ადგილი, ყველა 

მოქალაქეს უნდა ქონდეს შესაზლებლობა, დაისვენოს და მიიღოს მისთვის სასურველი შედეგი, 

მაგალითად: აღნიშნულ ადგილებში უნდა დაიდგას სკამები, ნაგვის ურნები, დაიდგას 

გამაჯანსაღებელი სავარჯისჰო დანადგარები, ბავშვებისთვის შესაზლებელი იყოს გასართობ 

ატრაქციონებზე დაჯდომა. წლის სხვადასხვა დროს შესაბამისად უნდა მომზადდეს 

აღნიშნული ობიექტები. ზაფხულობიტ მოეწყობა გასართობი რონისძიებები, კონცერტები  

რომელიც დაფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 

 

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

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად? 

 

ქალაქში შეიქმნება ტურისტული სააგენტო, რომლის ძირიტადი მიზანი იქნება 

ახალგაზრდების ჩართვა გამაჯანსაღებელ ლაშქრობებში, მოეწყობა სპორტული შეჯიბრებები 

სხვადასხვა სახეობებში, მოეწყობა ტურნირები, გამარჯვებულები დაჯილდოვდება და მიეცემა 

საშუალება გააუმჯებოსოს თავისი ნიწი და უნარი აღნიშნულ სახეობებში. ქალაქის ყველა 

კლუბს და სპორტულ დარბაზს ექნება საშუალება წარმოადგინოს პროექტები, რომლის მიზანი 

იქნება, ახალგაზრდა ნორჩი სპორცმენები აღიზარდონ ტანამედროვე ტიპის სავარჯიშო 

დარბაზებში შესაფერის ინვენტარის არსებობით. ჩვენი ქალაქის კლუბ „მერცხალს“ შევუქმნით 
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ბაზას სადაც ფეღბურთელს ექქნება შესაძლებლობა მოახერხოს ნორმალურ პირობებში 

ვარჟიში. ქალაქში უნდა გაკეთდეს მცირე ზომის იპოდრომი, სადაც ჩატარდება სპორტული და 

სანახაობრივი ჩვენებები. დამკვიდრდება ქ. ოზურგეთში დაბა ბახმაროში არსებული 

ტრადიიციის მსგავსი „დოღი“, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ამ ბაზაზე გამოცდილება 

მიღებული ჟოკეები. 


