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ზოგადი ხედვა 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ქალაქის განვითარების ძირითად პრიორიტეტად მიმაჩნია ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელება, კერძოდ  საკანალიზაციო სისტემების შექმნა, სანიაღვრე არხების მოწყობა, 

არსებული შიდა გზების დაფარვა ასფალტ-ბეტონის საფარით, გაზიფიცირების დასრულება, 

ქალაქში რეგიონული ტურისტული ცენტრის შექმნა, ქალაქის კლიმატური პირობებიდან 

გამომდინარე, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ბაზის შექმნა, სკვერებისა და დასასვენებელი 

პარკების მოწყობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების აშენება. 

 

განვითარება და ეკონომიკა 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ). 

 

ტურისტული განვითარება.  

 

 

3. თქვენი აზრით, რა უშლის ხელს თქვენი ქალაქის ეკონომიკურ განვითარებას? 

 

ამბროლაურის მთავარი პრობლემა უმუშევრობაა, რეგიონში სამუშაო ადგილები არ იქმნება, 

რაც თავისთავად იწვევს მიგრაციას. ამბროლაური, ისევე როგორც მთელი რეგიონი, ხალხისგან 

იცლება. 

 

4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები,  რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარებისთვის? 

 

ჩვენი ქალაქის მთვრი უპირატესობებია ადგილმდებარეობა და კლიმატური პირობები. 

ქალაქის მიმდებარე სოფლებში მოჰყავთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი (ხილი, 

ბოსტნეული, თაფლი და ა.შ.), რაც იძლევა გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნის 

პერსპექტივას. 

 

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

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 
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ბიუჯეტი იქნება სოციალურ პროგრამებზე ორიენტირებული, შეიქმნება სოციალური დაცვის 

პაკეტი, მოხდება მრავალშვილიანი ოჯახების სტიმულირება, პრიორიტეტული იქნება 

სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე ზრუნვა, ვიზრუნებთ დემოგრაფიული 

მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. რაკი ქალაქის ბიუჯეტი ყველა ხარჯს ვერ გაწვდება, მერია 

იზრუნებს ინვესტიციების მოზიდვაზე და მაქსიმალურად ვეცდებით, ინვესტორისთვის 

ხელსაყრელი პირობები შევქმნათ და შევთავაზოთ თანაინვესტირების პროექტი. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

მერიაში შეიქმნება სპეციალური სამსახური, რომლის ძირითადი დანიშნულება იქნება 

პროექტების და ბიზნესგეგმების მიწოდება ქართველი და არა მარტო ქართველი 

ბიზნესმენებისთვის. რაჭას ნამდვილად აქვს განვითარების პოტენციალი. მოეწყობა 

კონფერენციები, ფორუმები, ბაზრობები, სადაც გაიყიდება უნიკალური ღვინოები და 

ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. 

 

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?  

 

პირველ ეტაპზე აუცილებელია დასრულდეს გაზიფიკაციის პროცესი ამბროლაურში და 

შეიქმნას საკანალიზაციო სისტემა. ეს ის საკითხებია, რომლებიც დაუყოვნებლივ უნდა 

მოგვარდეს. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ეს არის კომპლექსური საკითხი. მას შემდეგ, რაც მერია შეუდგება მუშაობას, განიხილება 

ქალაქის დასუფთავების საკითხი. თუკი, ადამიანური ან ტექნიკური რესურსების დამატება 

გახდება საჭირო, შესაბამისი ორგანოები ამ თემას განიხილავენ და მიიღებენ გადაწყვეტილებას. 

ამასთან, ვფიქრობ, საჭიროა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. კარგი იქნება, თუკი ქალაქის 

ახალგაზრდობასთან ერთად მოეწყობა შაბათობები და მერიის წარმომადგენლები 

ამბროლაურელებთან ერთად იზრუნებენ ქალაქის სისუფთავეზე. 

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 
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9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

საჭირო იქნება შპს ავტოპარკის „ახალი ტრანსპორტის“ განახლება, რომელიც მთლიანად 

სახელმწიფოს მფლობელობაშია. ეს პროცესი ერთბაშად ვერ განხორციელდება, თუმცა, 

ეტაპობრივად განახლება შესაძლებელია. 

 

10.  რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

ამბროლაურის მასშტაბით მოეწყობა ახალი საგზაო ნიშნები, მოასფალტდება და წესრიგში მოვა 

საფეხმავლო ბილიკები, დაიხაზება ქუჩები და მოეწყობა პარკინგის ადგილები. 

 

11.   რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

გამოიყოფა სპეციალური ადგილები ავტომანქანების პარკინგისთვის და მოეწყობა პანდუსები, 

რათა შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში გადაადგილება გახდეს უფრო 

უსაფრთხო და კომფორტული. არსებობს შესაბამისი განკარგულებაც და მერიის 

რეკომენდაციაც იქნება, რომ ყველა ახალ შენობას ჰქონდეს და ძველი შენობებიც ეტაპობრივად 

აღიჭურვოს პანდუსებით. 

 

კულტურა და განათლება 

 

12.   რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

ვფიქრობ, ქალაქის ბიუჯეტი საშუალებას მოგვცემს, სრულად ან ნაწილობრივ დავაფინანსოთ 

ახალგაზრდული ფოლკლორული და საესტრადო ანსამბლები, მოვიწვიოთ  კულტურის 

დარგში მომუშავე სპეციალისტები, რომლებიც ადგილზე ჩაატარებენ სხვადასხვა ღონისძიებას 

და გამოცდილებას გაუზიარებენ ახალგაზრდებს. ამასთან, ვგეგმავთ მხარეთმცოდნეობის 

მუზეუმის მშენებლობას. 

 

13.    თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 
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უკვე დაგეგმილია და მზადაა პროექტი ამბროლაურში სპეციალური ფაკულტეტების 

გახსნისათვის. არსებობს პროექტი, რომლის განხორციელებაც რეალურია და რომელზე 

მუშაობაც დაიწყება მერიის დაკომპლექტებიდან უმოკლეს ვადაში ქალაქის გამგეობასთან 

ერთად. 

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

 

14.  თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

 

ამ თემაზე კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15.   როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში? 

 

შეიქმნება სოციალური პაკეტი, რომელიც გააერთიანებს რამდენიმე პროგრამას: 

მრავალშვილიანი ოჯახების სტიმულირებას, სოციალურ დახმარებებს სოციალურად 

დაუცველი ოჯახებისთვის; ყოველი ახალშობილისა და ახალდაქორწინებული წყვილისთვის 

ფულადი დახმარების გადაცემას. 

 

16.   რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

ამ თემაზე კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 

17.   რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

ამბროლაურში არის ძველი საავადმყოფოს შენობა. იგეგმება ამ შენობის ნაწილის 

რეაბილიტაცია და იქ სოციალურად დაუცველთა და მიუსაფართა სახლის მშენებლობა. 

 

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

გასაუმჯობესებლად? 

 

ქალაქი ამბროლაური მდებარეობს ორი მდინარის, კრიხულასა და რიონის შესართავთან. ეს 

მდებარეობა ქალაქს ძალიან ხშირად ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე აყენებს, 

განსაკუთრებით, გაზაფხულზე, როცა მდინარეების ადიდების საშიშროება არსებობს. ჩემი 

უპირველესი მიზანია იქნება, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს მდინარეებზე ნაპირსამაგრი 

ნაგებობების, დამცავი ჯებირებისა და გაბიონების მშენებლობა. 

 

19.   რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოებისა და განვითარებისთვის?  

 

აუცილებელია ახალი რეკრეაციული ზონის შექმნა და მოწყობა ქალაქში, თუმცა, 

პარალელურად უნდა მოხდეს უკვე არსებული სკვერებისა და ბაღების რეაბილიტაცია. უკვე 

დარგულია 1200 ძირი ხე - ნეკერჩხალი და აკაცია. 

 

20.   რის გაკეთებას აპირებთ სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის 

და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად? 

 

ქალაქ ამბროლაურში აშენდება საფეხბურთო მოედანი და სპორტული ბაზა, სადაც დაიგეგმება 

სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება, რითაც ხელს შევუწყობთ ახალგაზრდების ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის პროპაგანდას. პარალელურად აღდგება და განახლდება უკვე არსებული 

დარბაზი და გაგრძელდება ტრადიციად ქცეული სპორტული ტურნირები.  


