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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

მოგეხსენებათ, ნებისმიერი სიცოცხლისუნარიანი ქალაქი არის არამარტო დასახლებული 

პუნქტი, არამედ წარმოადგენს სხვადასხვა განზომილებების (გეოგრაფიული, სოციალური, 

კულტურული, ეკონომიკური, პოლიტიკური და სხვა.) სისტემურ ერთიანობას, რომელთაგანაც 

უმნიშვნელოვანესია მისი ფუნქცია და როლი. სწორედ ამ ფუნქციის რეალური მასშტაბი 

განსაზღვრავს მოცემული ქალაქის ადგილსა და მნიშვნელობას რეგიონალურ, ეროვნულ თუ 

უფრო ფართო მასშტაბებში. 

ქუთაისი ისტორიულად წარმოადგენდა მნიშვნელოვან საკვანძო ერთეულს, არამარტო 

დასავლეთ ან თუნდაც მთლიანი საქართველოს, არამედ შავი ზღვის აღმოსავლეთ 

რეგიონისთვის, ჯერ კიდევ ანტიკური პერიოდიდან. 

საბჭოთა პერიოდში მისი ფუნქცია დაკნინდა ინდუსტრიული ცენტრის მასშტაბამდე, რასაც 

მოჰყვა მისთვის სხვა მნიშვნელოვანი ფუნქციების ჩამოცილება. 90-იანი წლების დასაწყისში კი 

საბჭოთა ეკონომიკის კოლაფსმა ეს ფუნქციაც დაუკარგა. უდიდესი ტრადიციების მქონე 

ქუთაისი 21-ე საუკუნის დასაწყისს შეხვდა როგორც ფუნქციადაკარგული, სისტემამორღვეული 

დასახლებული პუნქტი, სადაც მოქალაქეების მხარდაჭერისა და განვითარების პერსპექტივა არ 

არსებობდა.  

ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მიერ გადადგმული თამამი ნაბიჯი - 

ქუთაისისათვის შესაფერი ფუნქციის მინიჭება - საპარლამენტო დედაქალად გამოცხადება და 

საკანონმდებლო ხელისუფლების გადმოტანა. 

ეს აჩენს ახლა პერსპექტივებს არამარტო ქუთაისისა და ქუთაისელებისათვის, არამედ  

იმერეთისათვის, დასავლეთ საქართველოსა და მთლიანად ქვეყნის განვითარებისათვის.            

ქუთაისის განვითარება სწორედ ამ შესაძლებლობების კონტექსტში უნდა დავინახოთ. 

მთავარია არამარტო ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც ქმნიან ბაზისს შემდგომი 

განვითარებისა და უამრავი ჩვენი თანაქალაქელის კომფორტის გაუმჯობესებისა და 

დასაქმებისათვის, არამედ ერთიანი სისტემური მიდგომა, რომელიც გვთავაზობს ქალაქის 

წინაშე მდგარი პრობლემატიკის ინტეგრირებულად გადაწყვეტის შესაძლებლობას. 

ძირითადი  მიმართულებებია:  

 ინფრასტრუქტურის განვითარება.  

 ეკონომიკური აქტივობის წახალისება ინოვაციური პროექტების ხელშეწყობით. 

 ქუთაისი - როგორც საუნივერსიტეტო ქალაქი.  

 ქუთაისი - რეგიონალური, კულტურული და ტურისტული ცენტრი. 

 ქუთაისი - მწვანე და კომფორტული ქალაქი.   

განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ჩემი მერობის პერიოდში დაწყებული წყალმომარაგების 

რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა წყალმომარაგების სისტემების სრულ 

რეაბილიტაციას და ქალაქის სასმელი წყლით 24-საათიან უზრუნველყოფას. ვინაიდან 
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სრულყოფილი წყლის სისტემის გარეშე ვერ შეიქმნება სრულფასოვანი საინვესტიციო გარემო. 

საინვესტიციო გარემოს შექმნა კი ნიშნავს დინამიურ ეკონომიკას, მეტი სამუშაო ადგილის 

შექმნას, რაც ქალაქის განვითარების უცილობელი პირობაა. 

ბუნებრივია, ეს გულისხმობს ქუთაისის როგორც საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის 

გამყარებას და რეალურად განვითარებას ახალი პროექტების საშუალებით. ჩვენ ამას 

მივაღწევთ ქუთაისელებთან და მთელ საქართველოსთან ერთად, ცენტრალური 

ხელისუფლების არაშორსმჭვრეტელი და ვიწროპარტიული შეზღუდული ხედვის 

მიუხედავად. ჩვენ ეს უკვე გავაკეთეთ კიდეც, ,,ქართულმა ოცნებამ“  მარცხი განიცადა 

ქუთაისელებთან ჭიდილში. მათ ვერ შეძლეს ჩვენი ქალაქისათვის ამ სტატუსის წართმევა. 

 

განვითარება და ეკონომიკა  

 

2. გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ). 

 

განვითარების ჩემეული ხედვის ქვაკუთხედს წარმოადგენს ქუთაისელებისათვის მეტი 

შესაძლებლობის შემცველი გარემოს შექმნა. ეს გულისხმობს:  

 ინვესტორებთან ერთად ახალი ეკონომიკური, ინოვაციური პროექტების მხარდაჭერას, 

რომელიც გულისხმობს რეგიონში არსებული ადამიანური, კულტურული და 

ბუნებრივი რესურსების, ასევე უკვე განხორციელებული ინფრასტრუქტურული 

პროექტების (პარლამენტი, აეროპორტი, მაგისტრალი...) ჰარმონიულ, ეფექტურ და 

ეფექტიან გამოყენებაზე დაფუძნებული ახალი ბიზნესების გაჩენასა და განვითარებას. 

აწსუ-სთან თანამშრომლობით შესაბამისი ბიზნესინკუბატორებისა და პროფესიული 

გადამზადების კურსების განვითარებას; 

 ასევე, გარკვეული სახსრების გამოძებნის პირობებში მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის 

გარკვეულ წახალისებას. 

 ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ ძირითადი ბერკეტი მდგომარეობს შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. მოწესრიგებული გზა, წყალი, გაზი ქალაქს ხდის 

მიმზიდველს საინვესტიციო თვალსაზრისით.  

 თვითმმართველობის ბიუროკრატიის მინიმუმამდე დაყვანა, რაც ეკონომიკისათვის 

საინტერესო იქნება. 

 აწსუ-ს მხარდაჭერა, როგორც “ცოდნის ეკონომიკის” ნაციონალური მასშტაბის 

ინოვაციური ლაბისა და ადამიანური რესურსების განვითარების, ასევე, უცხოელი 

სტუდენტებისა და ლექტორების მოზიდვის მნიშვნელოვანი ცენტრის შექმნას. 

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 
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მთავარი პრობლემა არის ქალაქის  უფუნქციობა  და არასათანადოდ მოწესრიგებული 

ინფრასტრუქტურა. ჯეროვანი ინფრასტრუქტურის  გარეშე შეუძლებელია  მდგრადი 

ეკონომიკური გარემოს შექმნა, ფუნქციის არმქონე ქალაქი კი მიმზიდველი ვერ იქნება 

საინვესტიციოდ. 

 

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

რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების 

მისაღწევად? 

 

პირველ ყოვლისა, ქუთაისის გეოგრაფიული მდებარეობა - ის წარმოადგენს აღმოსავლეთ და 

დასავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელ სიდიდით მეორე ქალაქს; ასევე ქუთაისის 

მიმდებარედ არსებული კოპიტნარის აეროპორტი; ახლოს მდებარე ქალაქი სამტრედია - 

როგორც სარკინიგზო კვანძი. შესაბამისი ინფრასტრუქტურით აღჭურვილ ქალაქს გააჩნია 

ეკონომიკის განვითარების ძალიან დიდი შანსი სწორად განსაზღვრული მენეჯმენტის 

პირობებში. 

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

საბიუჯეტო პრიორიტეტად მიმაჩნია, პირველ რიგში, ცენტრალური ბიუჯეტიდან წამოსული 

დოტაცია და ცენტრალური ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტების განხორციელება. 

მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსაკრებელი. მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისების 

პირობებში ბიუროკრატიის მინიმუმამდე დაყვანის პირობებში ჩვენ გვექნება მეტი შემოსავლის 

მიღების შესაძლებლობა. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

ქუთაისს სჭირდება ჯეროვანი პრომოუტინგი. ამ შემთხვევაში უმთავრესი როლი ეკისრება მის 

ახალ სტატუსს - საპარლამენტო დედაქალაქად გამოცხადებას. მე, როგორც ქალაქის მერი, 

ყოველთვის ვიბრძოლებ ამ სტატუსის შესანარჩუნებლად და ყოველთვის წინა პლანზე 

წამოვწევ ინვესტიციით დაინტერესებულ ბიზნესჯგუფებთან ურთიერთობისას. 

 

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?  
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ჩვენი მოქალაქეებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პროგრამა ,,კორპუსი“, რომელიც ახალი 

ხელისუფლების პირობებში პრაქტიკულად ძალიან შემცირებული და მოკრძალებული 

ფორმით არის წარმოდგენილი ადგილობრივ ბიუჯეტში. იმისათვის, რომ მოხდეს 

მობინადრეთა პირობების გაუმჯობესება, საჭიროა ამ პროგრამისათვის დაფინანსების გაზრდა. 

ასევე თანადაფინანსებითი პროექტების მეტი რაოდენობით ასახვა ადგილობრივ ბიუჯეტში. 

ასევე, უმნიშვნელოვანესია ინდივიდუალურ და მრავალბინიან ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობებთან მუდმივ ინტერაქციაში ყოფნა, რათა ჩვენ გვქონდეს ადეკვატური განცდა, თუ 

რა პრობლემები აქვთ ჩვენს მოქალაქეებს. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

დასუფთავების თემა ჩემთვის, როგორც ქალაქის ყოფილი მერისათვის, ძალიან ნაცნობია. იმ 

სამი წლის განმავლობაში, როცა მე ვიყავი ქალაქის მერი, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი 

იყო დასუფთავების პარკის განახლება, რაც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. ძალიან 

მნიშვნელოვანია ბილინგის სისტემის მოწესრიგება და მოსახლეობიდან დასუფთავების 

მოსაკრებლის ამოღების ეფექტურად უზრუნველყოფა. ამავდროულად, ბიუჯეტში 

დასუფთავებისათვის საჭირო ასიგნებების გათვალისწინება. უმნიშვნელოვანესია ქალაქში 

ამჟამად არსებული ნაგავსაყრელის რეკულტივაცია და თანამედროვე სტანდარტებით 

გათვალისწინებული ნაგავსაყრელის მოწყობა, სადაც მოხდება მყარი საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების უტილიზაცია. 

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

ამ მიმართულებით კერძო სექტორს უნდა მიეცეს გაცილებით მეტი თავისუფლება. 

აუცილებელია, რომ თვითმმართველობა იყოს ობიექტური არბიტრი და არ უნდა არსებობდეს 

არანაირი პერსონალური ინტერესები. ეს არის თემა, სადაც მაქსიმალურად უნდა იყოს 

გამორიცხული კორუფცია. ამასთანავე, აუცილებლად მიმაჩნია, რომ ბიუჯეტიდან გამოიყოს 

გარკვეული თანხები, რათა სოციალურად შეჭირვებულმა მოქალაქეებმა უფასოდ იმგზავრონ 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. 

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 
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ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესებისათვის გარკვეული ნაბიჯები 

გადადგმულ იქნა ჩემი მერობის პერიოდში, საჭიროა კიდევ მეტის გაკეთება. მეტი საგზაო 

ნიშნების განთავსება როგორც ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, ისე პერიფერიულ უბნებში, რაც 

უსაფრთხო მოძრაობისათვის უპირველესი წინაპირობაა. გარდა ამისა, უნდა მოეწყოს მეტი 

თანამედროვე სტანდარტის შუქნიშანი და განხორციელდეს სატრანსპორტო გზების დახაზვა.  

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ძირითადი პრობლემა ადაპტირებული გარემოს 

არარსებობა. მათთვის მნიშვნელოვანია გადაადგილება, უსაფრთხო გადაადგილებისათვის კი  

პანდუსები და ადაპტირებული ტრანსპორტია აუცილებელი. 

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

ქუთაისი არის უდიდესი კულტურული ტრადიციების მქონე ქალაქი. ბალანჩივაძეების 

სახელობის საოპერო თეატრის, ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო-პროფესიული 

თეატრის, ფოლკლორის სასახლის შეუფერხებელი და სტიმულირებული მუშაობის 

ხელშეწყობა უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება მერიისა. პრომოუტინგის 

თვალსაზრისით აუცილებელი იქნება მრავალი მასშტაბური, გემოვნებიანი ღონისძიების 

დაგეგმვა, რაც ქალაქში კულტურული ცხოვრების წახალისებისათვის იქნება მნიშვნელოვანი.  

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

ჩვენს ქალაქში წარმატებით ფუნქციონირებს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

რომელიც 80 წელს ითვლის და წარმოადგენს მძლავრ საგანმანათლებლო კერას. ეს ძალიან 

მნიშვნელოვანი პატივი და მისიაა ქუთაისისათვის. უნივერსიტეტისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სიმბიოზი იქნება ჩემთვის პრიორიტეტი. 

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

 

14. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 
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კრიმინოგენული თვალსაზრისით ქვეყანაში არის გართულებული მდგომარეობა, 

აბსოლუტურად სხვა მონაცემებს ავრცელებს შსს. ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდობის დასაქმების 

ხელშეწყობა ერთ-ერთი ნაბიჯი იქნება თვითმმართველობის მხრიდან. მნიშვნელოვანია მათი 

ახალგაზრდულ პროექტებში ჩართულობის გაზრდა და  დახმარების გაწევა, რათა სწორად  

განკარგონ თავისუფალი დრო.  

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში? 

 

ჩემი სოციალური პოლიტიკა იქნება, დახმარება მათ, ვისაც ის რეალურად სჭირდება. ქუთაისის 

დღევანდელი ხელისუფლებისაგან განსხვავებით, რომელმაც ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარების მუხლი გააუქმა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, რამაც პრაქტიკულად, ძალიან ბევრ 

ოჯახს, ქუთაისში  აუცილებელი საარსებო წყარო წაართვა. ვფიქრობ, რაც შეიძლება ბევრი 

სოციალური პროგრამა, რაც შეიძლება მეტი დახმარების გაწევა ამ კატეგორიისათვის იქნება 

ურთიერთობის კარგი ფორმა. 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

მნიშვნელოვანია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, თუმცა მნიშვნელოვანია აღნიშნულ 

პროგრამაში თანადაფინანსების პრინციპით ადგილობრივ ბიუჯეტშიც გაჩნდეს სახსრები. 

გარდა ამისა, დასახვეწია მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, რათა ის უფრო 

მარტივი და ეფექტური გახდეს. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სისტემა, ქვეყნის 

მოსახლეობას უზრუნველყოფს უფასო სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით, რაც მიმაჩნია, რომ 

მნიშვნელოვანია და აუცილებელია, რომ ისევ გაგრძელდეს. 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  

 

სოციალური სფერო განსაკუთრებული ზრუნვის საგანია და ამიტომ მერია,  ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად მეტი დაფინანსება უნდა გამოყოს. 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს. 

მნიშვნელოვანია გაფართოვდეს  სოციალური დაუცველობის პაკეტი,  ხოლო იმათ, ვინც 

სოციალური პაკეტით ვერ სარგებლობს, ინდივიდუალური დახმარება გაეწიოთ. 

მნიშვნელოვანია შეიქმნას  საბინაო ფონდი. ჩვენი ვალდებულებაა ამ ადამიანებს ცხოვრების 
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ელემენტარული პირობები შევუქმნათ. ისინი ჩვენს განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ. 

  

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

უფრო მეტი გამწვანების აქციების ორგანიზება, ვიდრე დღემდე ხორციელდებოდა (აქცენტის 

გაკეთება არა მხოლოდ მცენარეთა დარგვაზე, არამედ მათ გახარებაზე), ასევე ქარსაცავი ზოლი 

სჭირდება ქალაქს, ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება.  

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების გაფართოვებისა 

და განვითარებისთვის?  

 

ძალიან მნიშვნელოვანია მუხნარისა და კორპის ტყეებში გარკვეული ღონისძიებების ჩატარება,   

რის შედეგადაც მოხდება დაავადებულ მცენარეთა შეწამვლა-განკურნება. აღნიშნულ ტყეებში 

მოეწყობა დასვენების ადგილები. ასევე საჭიროა გატარებულ იქნას რადიკალური 

ღონისძიებები რეკრეაციულ ზოლებსა და პარკებში არასათანადო, მიზანშეუწონელი 

კონსტრუქციების ჩასმის წინააღმდეგ. ასევე პარკების იჯარით გაცემის პროცესებში ჩართული 

უნდა იყოს მოსახლეობა და გათვალისწინებულ იქნას  ექსპერტთა აზრი. 

 

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

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად? 

 

როგორც ყოფილი ქალაქის მერმა, მინდა განვაცხადო, რომ 2009 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით 

ქუთაისის ბიუჯეტიდან სხვადასხვა უბანში მოეწყო 40 მარტივი ტიპის მოედანი. იგივე უნდა 

გაგრძელდეს ინტენსიურად, რაც ნიშნავს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდას, ასევე 

ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტული ტრადიციების გაგრძელება.  წინა მთავრობის პერიოდში 

მოეწყო არაერთი სპორტული დაწესებულება, მათ შორის სპორტის სასახლე, ტანვარჯიშის 

სკოლა, ფარიკაობის დარბაზი, კალათბურთის სკოლა, საცურაო აუზი. 

 

ქუთაისი 

 

1. თქვენი აზრით, პარლამენტი ქუთაისში უნდა დარჩეს თუ არა? გთხოვთ, მოკლედ 

დაასაბუთოთ თქვენი პოზიცია. 

 

პარლამენტი ქუთაისში უნდა დარჩეს! 
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საქართველოს პარლამენტის ქუთაისში არსებობით ერთხელ და სამუდამოდ განისაზღვრება ამ 

უძველესი, ტრადიციული ქალაქის სტატუსი და ფუნქცია. როგორც ქუთაისელი, სრული 

პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა, რომლითაც ჩემი ქალაქის 

მკვიდრნი წლებია წუხდებიან, ეს ქუთაისის უფუნქციობაა. ყველა სხვა შედეგის 

გათვალისწინების გარეშეც, პარლამენტის ქუთაისში დამკვიდრებით, იგი თავისი არსითა და 

მნიშვნელობით ხდება საქართველოს მეორე ქალაქი. აქამდე ქუთაისი  ჩვენი ქვეყნის მეორე 

ქალაქი მხოლოდ სიდიდის მიხედვით იყო. რა თქმა უნდა, ეს ფაქტი მნიშვნელოვანია 

არამარტო ქუთაისისათვის, არამედ მთელი ქვეყნისათვის, რადგან მონოცენტრიზმი თავიდან 

ბოლომდე საბჭოური მოვლენაა. თუკი სკეპტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ეს არ არის 

დეცენტრალიზაცია, ეს ნამდვილადაა დეტერიტორიზაცია, და ამავდროულად, ფუნქციური და 

ინსტიტუციონალური დეცენტრალიზაცია. მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ინსტიტუტის 

დედაქალაქიდან გატანა ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მეორე ძლიერი ადმინისტრაციული  

ცენტრისა  და სოციალურ-პოლიტიკური განვითარების კერის შექმნას. ეს, თავის მხრივ, 

წინაპირობაა  ძლიერი ადგილობრივი თვითმმართველობის, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

დედაქალაქთან შედარებით ქუთაისს, იმერეთსა და მიმდებარე რეგიონებს და მათ 

მაცხოვრებლებს ეძლევათ თანაბრად განვითარების შანსი. 

პარლამენტის ქუთაისში დატოვება შეაჩერებს ქალაქისათვის მეტად სავალალო პროცესს, რასაც 

ინტელექტის გადინება ჰქვია. მეოცე საუკუნიდან მოყოლებული, ქუთაისის ინტელიგენცია, 

(ძირითადად ახალგაზრდა ინტელექტუალები), პერმანენტულად ტოვებდნენ ქალაქს, რადგან 

საკუთარი თავის რეალიზებისათვის ნაყოფიერ არეალს მხოლოდ დედაქალაქში ხედავდნენ. 

ისტორიულად ცნობილია ქუთაისური ინტელიგენციის მასობრივად გადინების არაერთი 

პროცესი, მაგალითისთვის შესაძლოა საკმარისი იყოს მეოცე საუკუნის 20-იან წლები, როცა  

ახალგაზრდობამ, მათ შორის ცისფერყანწელებმა, დატოვეს ქალაქი. ან კიდევ, 50-იანი წლები, 

როდესაც თბილისში ფაქტობრივად მთელი თაობა გადავიდა (ამას მწერალი რეზო ჭეიშვილი, 

როგორც ამ პროცესების ერთ-ერთი მონაწილე, ხშირად აღნიშნავს როგორც პირად საუბრებში, 

ისე საკუთარ შემოქმედებაში). პარლამენტის ქუთაისში დატოვების თანამდევი პროცესების 

გათვალისწინებით, ახალგაზრდა თაობას თავის დამკვიდრების გაცილებით მეტი შანსი აქვს. 

ისინი თავიანთ ქალაქშივე შეძლებენ რეალიზებას. ეს იქნება მეორე მძლავრი 

ინტელექტუალური ცენტრი ქვეყანაში. რაც, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც 

დასავლეთ საქართველოსათვის, ასევე მთელი ქვეყნისათვის. 

პარლამენტის ქუთაისში დატოვება ნიშნავს საინვესტიციოდ მიმზიდველ გარემოს, მეტ 

ინვესტიციას, და მაშასადამე, მეტ სამუშაო ადგილს. არგუმენტი, რა თქმა უნდა, საკმაოდ 

მარტივია -  საპარლამენტო ქალაქი ბიზნესისთვის გაცილებით მიმზიდველია. ეს პირდაპირი 

მნიშვნელობით მეტი სამუშაო ადგილის შექმნის წინაპირობაა, რაც არამარტო ქუთაისელების, 

არამედ მიმდებარე რაიონებიდან და რეგიონებიდან ადამიანების დასაქმებასაც განაპირობებს, 

რომლებიც სამუშაო ადგილებს  ძირითადად  დედაქალაქში  ეძებენ. მაგალითისთვის 

მოვიშველიებ სამ ფაქტობრივად გადაწყვეტილ პროექტს, რომელიც ქუთაისში უნდა 

განხორციელებულიყო (ეს გახლავთ ოთხვარსკვლავიანი, ასცამეტნომრიანი სასტუმრო 
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კომპლექსი; ხუთვარსკვლავიანი, ორმოცნომრიანი სასტუმრო და 40 სართულიანი სავაჭრო 

ცენტრი და საცხოვრებელი პანსიონი. საერთო ინვესტიცია შეადგენდა  დაახლოებით 40 

მილიონს), შეჩერდა მას შემდეგ, რაც პარლამენტის ქუთაისიდან გატანის საკითხი წამოწია 

ქვეყნის პრემიერმა და ახალმა ხელისუფლებამ. მხოლოდ ეს სამი პროექტი, რეალისტური 

გათვლებით, მშენებლობის პროცესში დასაქმებული ადამიანების გარდა, ნორმალურ 

ანაზღაურებად  400-450 სამუშაო ადგილს შექმნიდა. აქვე მინდა გავიხსენო, წყალტუბოში 

სასტუმროს ,,ჰოლიდეი ინ“ პროექტი, რომელიც ინვესტორის მიერ იმავე მიზეზით შეჩერდა. 

პარლამენტის დატოვება ქუთაისში ნიშნავს ქალაქში კომუნალური და ინფრასტრუქტურული 

პირობების გაუმჯობესებას. რადგან ამ მიმართულებით კრიტერიუმები გაცილებით მაღალი 

უნდა იყოს საპარლამენტო ქალაქში, ვიდრე დღევანდელ ქუთაისშია. რითაც გაუმჯობესდება 

არა მხოლოდ მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები, არამედ მეტი კომუნალური და 

ინფრასტრუქტურული სრულფასოვნება, მეტი სტიმულია ინვესტორისთვისაც.  იდეის 

მოწინააღმდეგეებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ის 360 მილიონი ლარი, რომელიც პარლამენტის 

ახალ შენობაზე დაიხარჯა, ინფრასტრუქტურას მოხმარებოდა, ვეტყვი, რომ ეს ქალაქისთვის 

მოწესრიგებული კომუნალური სფეროს გარდა სხვას ვერაფერს მოიტანდა. ასე რომ, თავის 

დროზე სახელმწიფოს მხრიდან გონივრულად გადაიდგა ნაბიჯი - განსაზღვრულიყო 

ქუთაისის ფუნქცია, რისი თანამდევი პროცესიცაა ინფრასტრუქტურის განვითარება და არა 

პირიქით. მხოლოდ მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა  ქალაქს ფუნქციას ვერ მიანიჭებს. 

 

2. საქართველოს პარლამენტის ადგილმდებარეობის შეცვლისა და ამჟამინდელი შენობის 

ქალაქზე გადმოცემის შემთხვევაში რა დანიშნულებით აითვისებდით მოცემულ 

სივრცეს? 

 

ვფიქრობ, მოცემულ შეკითხვაში არსებული სიტუაცია და მასზე  პასუხის გაცემა იქნება  

უდიდესი შეცდომა. ეს შენობა პროექტირების პროცესიდანვე განსაზღვრულია პარლამენტად, 

განსხვავებით საქართველოში არსებული ბევრი სტრატეგიული შენობისაგან, მათ შორის 

თბილისში არსებული პარლამენტის შენობისაგან. მისი სხვა მიზნით გამოყენება - ეს ნიშნავს 

ქუთაისისათვის უმნიშვნელოვანესი ფუნქციის დაკარგვას და, ზოგადად, ძალიან დიდ 

დანაკლისს ქუთაისის, იმერეთისა და, ზოგადად, დასავლეთ საქართველოს 

განვითარებისათვის. 

 

3. რა ღონისძიებებს გაატარებთ სკოლამდელი აღზრდის სისტემის მართვისა და ხარისხის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

პირველ ყოვლისა, სკოლამდელი აღზრდის სისტემას სჭირდება მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზის გაუმჯობესება. კომუნალური საკითხების მოგვარება, ჩვენ გარკვეული პერიოდის წინ 

შევძელით, რომ კვების პროცესი ყოფილიყო გაცილებით უკეთესი და მაღალხარისხოვანი. 
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ასევე ქუთაისში ახალი (მინიმუმ 3-4 ფილიალი) შენობების დამატება, რათა არსებული ნაკადი 

იქნეს დაკმაყოფილებული. 

 

4. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში გარე ვაჭრობის საკითხის დარეგულირებისთვის? 

 

ამისათვის არსებობს საკმაოდ აპრობირებული, ტრადიციული მეთოდები. ეს არის  

ელემენტარული წესრიგისა და ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან ნების არსებობა. 

ისევე, როგორც ქალაქის იერსახისათვის, ასევე ქალაქში ეკონომიკური პროცესების 

წინსვლისათვის, მცირე მეწარმეთათვის აუცილებელი პირობების შექმნისათვის გარე 

მოვაჭრეებმა უნდა გადაინაცვლონ ალტერნატიულ ადგილებზე. 


