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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა, შევქმნათ ისეთი სოციალური გარემო, სადაც თითოეული 

მოქალაქე იქნება დაცული და თითოეულ მოქალაქეს ექნება განვითარების შესაძლებლობა. 

მმართველობის სტილი მთლიანად გახდება ორიენტირებული ხალხზე და არა - ჩინოვნიკთა 

გამდიდრებაზე.  ქუთაისის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მან წლების წინ დაკარგა 

ფუნქცია და სწორედ ამან გამოიწვია მასიური უმუშევრობა, სხვადასხვა სახის სოციალურ-

ეკონომიკური პრობლემები და ჩვენი თანაქალაქელების მასობრივი გასვლა ქვეყნიდან. 

უმთავრესი პრიორიტეტები:  წარმოების განვითარება, რასაც მოჰყვება სამუშაო ადგილების 

შექმნა და უმუშევრობის დონის შემცირება, განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, 

უსახლკაროების დასახლება, ინფრასტრუქტურის გამართვა, კულტურისა და სპორტის 

განვითარება. 4 წლის შემდეგ ქუთაისი იქნება რეგიონის ლიდერი, რეგიონის განვითარების 

ცენტრი ყველა სფეროს მიმართულებით. 

 

2. გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ)  

 

ეკონომიკის განვითარებისა და მისი სტაბილურობისათვის აუცილებელია ბიზნეს 

საქმიანობისათვის ხელსაყრელი და სამართლიანი გარემოს შექმნა, მაგალითის მიცემა, 

ხელშეწყობა ადგილობრივი მეწარმეებისათვის და ინვესტიციების მოზიდვა. შეიქმნება მცირე 

საწარმოები და აქცენტი გაკეთდება ადგილობრივი პროდუქციის წარმოებაზე. ჩვენ ვიქცევით 

შემქმნელ, მწარმოებელ ქალაქად და აღარ ვიქნებით მხოლოდ უცხო პროდუქციის 

მომხმარებლები და გამსაღებლები. მცირე და საშუალო მეწარმეებზე გაიცემა უპროცენტო 

გრძელვადიანნი კრედიტები. ყველა ბერკეტს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ავტოქარხნისა და 

ავანგარდის ტერიტორია გამოცხადდეს თავისუფალ ეკონომიკურ ზონად არა მხოლოდ 

უცხოელთათვის, არამედ ადგილობრივი ბიზნესმენებისა და მეწარმეებისათვის. 

 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

მთავარი პრობლემა არის პოლიტიკური ნების არ ქონა და უსამართლო გარემო, რომელიც 

ორიენტირებულია მხოლოდ სახელისუფლებო შტოებთან დაახლოებული ბიზნესმენების 

გამდიდრებაზე და არა რეალურად ქალაქის განვითარებაზე. 
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4. თქვენი აზრით, რა არის თქვენი ქალაქის ძირითადი 

შესაძლებლობები/უპირატესობები, რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი 

ეკონომიკური და ურბანული განვითარების მისაღწევად?  

 

ქალაქის ძირითადი უპირატესობა თავად საზოგადოებაა, რომელი ყოველთვის გამორჩეული 

იყო ნიჭით და შემოქმედებითი უნარით. ჩვენს საზოგადოებას სჭირდება სამართლიანი 

გარემო და რეჟიმისგან განთავისუფლება, რაც თავისთავად გამოიწვევს მათი უნარებისა და 

ნიჭის რეალიზებას. 

 

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

საბიუჯეტო პოლიტიკა. 

 

ბიუჯეტი უმთავრესად ორიენტირებული იქნება სოციალურ საკითხებზე, ჯანდაცვისა და 

განათლების ხელმისაწვდომობაზე, გაუმართავი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე. 

მნიშვნელოვნად შემცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები, გაუქმდება პრემიალური სისტემა 

და გამოთავისუფლებული თანხები მოხმარდება უმუშევრობის პრობლემების მოგვარებას. 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად?  

 

გაიმართება ინფრასტრუქტურა, შეკეთდება მისასვლელი გზები და კომუნიკაციის სხვა 

საშუალებები. ყველა ბერკეტს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ გამოცხადდეს თავისუფალ 

ეკონომიკურ ზონად ავტოქარხნისა და ავანგრადის ტერიტორია არა მარტო უცხოელთათვის, 

არამედ ქართველი ბიზნესმენებისა და მეწარმეებისათვის, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის 

ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა და ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობას. 

 

ურბანული განვითარება/ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის? 

 

გაუქმდება ყოველგვარი თანადაფინანსების სისტემა. თვითმართველობა სრულად 

უზრუნველყოფს ეზოების, შიდა და გარე გზების მოწესრიგებას, საჭიროების შემთხვევაში - 

ბინების გადახურვას, წყალ-კანალიზაციის, კომუნიკაციების, მაღალსართულიანი კორპუსების 

ლიფტების მოწესრიგებას, სადარბაზოების, სკვერებისა და ბაღების კეთილმოწყობას. 
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8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად?  

 

უფრო სისტემატიური და ორგანიზებული გახდება ქუჩების, ეზოებისა და პარკების 

დასუფთავება, ქალაქს დაემატება ნაგვის ურნები. გარდა ამისა, გაიმართება სხვადასხვა სახის 

აქციები ამ მხრივ საზოგადოებრივი თვითშეგნების ასამაღლებლად.  

 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე, გაიაფდება მგზავრობის ღირებულება. სწორი 

გადაანგარიშების პირობებში თუ მგზავრობის თვითღირებულება გადააჭარბებს არსებულ 

ტარიფს, ბიუჯეტიდან მოხდება დოტაცია, რაც გაზრდის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

პასუხისმგებლობას  ამ სისტემის მართვის პროცესში და შესაბამისად, გაიზრდება 

მომსახურეობის ხარისხი.  

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის?  

 

მოწესრიგდება საგზაო ნიშნები და მიწისქვეშა გადასასვლელები, დაიდგმება თანამედროვე 

ტიპის შუქნიშნები. 

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

ყველა ადმინისტრაციულ შენობაში, ჯანდაცვის ობიექტსა და საჭიროების სხვა ადგილას 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის გადაადგილება კომფორტული და 

ევროპული სტანდარტების შესაბამისი იქნება.  

 

კულტურა და განათლება 

 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის?  
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ყველა მუნიციპალიტეტში დაფუძნდება კულტურის ცენტრი, რომელიც ორიენტირებული 

იქნება ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების ჩამოყალიბებასა და მათ სამომავლო 

განვითარებაზე. 

 

13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით?  

 

მოსწავლე ახალგაზრდობის ჩართვა ისეთ პროგრამებში, რომელიც ორიენტირებული იქნება 

ფიზიკურ აღზრდასა და გონებრივ განვითარებაზე. ხოლო სტუდენტებისათვის 

სამართლიანობის პრინციპის დაცვით გაიმართება ყოველთვიური კონკურსები, სადაც 

წარჩინებულები მიიღებენ სრულ ან ნაწილობრივ დაფინანსებას თვითმმართველობის მიერ. 

ასევე სტუდენტები ისარგებლებენ შეღავათით ტრანსპორტზე და მათთვის შეიქმნება სწრაფი 

კვების ობიექტები. 

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

 

14. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის?  

 

კრიმინალთან ბრძოლა სცდება თვითმმართველობის კომპეტენციას. 

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში? 

 

გაიზრდება უმწეოების, მარტოხელების, მარჩენალდაკარგულების, შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი დედებისა და სხვა სოციალურად 

დაუცველი ფენის დაფინანსება. სტუდენტები და პენსიონერები ისარგებლებენ შეღავათით 

ტრანსპორტზე. გადაუდებელი აუცილებლობისათვის ერთჯერადი დახმარების სახით 

მოქალაქეები მიიღებენ 1000 ლარს. უსახლკაროთათვის შეიქმნება საბინაო ფონდი და მოხდება 

ეტაპობრივად მათი დასახლება. 

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 
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ქალაქში შეიქმნება უფასო მუნიციპალური საავადმყოფო. 2 მილიონი ლარი, რაც დღეს 

ბიუჯეტიდან არის გამოყოფილი ჯანდაცვითი პროგრამებისათვის, საკმარისი იქნება 

იმისათვის, რომ 200 000-მდე ქულის მქონე ყველა  ოჯახმა, საჭიროების შემთხვევაში, 

იმკურნალონ სრულიად უფასოდ. 

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად? 

 

დღესდღეობით ყველაზე შეჭირვებულ ფენას წარმოადგენენ ის ადამიანები, რომლებმაც 

დაკარგეს სახლი წინა თუ ახალი ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგად და ცხოვრება უწევთ 

კარვებში, გაუსაძლის პირობებში. შეიქმნება საბინაო ფონდი და აშენდება მუნიციპალური 

სახლები, რაც მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ ეტაპობრივად დავასახლოთ უსახლკაროდ 

დარჩენილი ადამიანები. 

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად?  

 

განსაკუთრებულ პრიორიტეტად იქნება მიჩნეული ქალაქის გამწვანების საკითხი. 

წახალისდება ყველა ის ორგანიზაცია თუ დაწესებულება, რომელიც ინიციატივას გამოიჩენს 

ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.  

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?  

 

ქალაქის ირგვლივ არსებული ტყე-პარკების აღდგენა და ახალი ტყე-პარკების მშენებლობა, 

გაიზრდება გამწვანების ზონები, შეწყდება ბარბაროსული დამოკიდებულება ხეების 

მიმართ, დაცულ ტერიტორიებზე აიკრძალება ნებისმიერი ტიპის ნაგებობის ჩადგმა, რომელიც 

მოითხოვენ მწვანე ნარგავების გაჩეხვას. 

 

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

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად? 

 

რეაბილიტირდება ყველა სავარჯიშო კომპლექსი, მუნიციპალური სკოლები მიიღებენ 

გაზრდილ დაფინანსებას, ყველა მუნიციპალიტეტში გაიხსნება ახალი მოედნები,  
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ხელშეწყობილ იქნება ადგილობრივი წამყვანი კლუბები (ტორპედო, ქუთაისი, აია), 

სპორტსკოლების ბაზაზე შეიქმნება მათი საპირწონე კლუბები და გაიმართება ქალაქური 

შეჯიბრებები, რაც მნიშვნელოვნად განავითარებს სპორტს არა მარტო ქუთაისში, არამედ 

მთელ რეგიონში. 

 

ქუთაისი 

 

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

დაასაბუთოთ თქვენი პოზიცია 

 

პარლამენტის ყოფნა-არყოფნა არ უნდა გახდეს დაპირისპირების საგანი ქალაქებსა და 

საზოგადოებებს შორის. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, პარლამენტი 

მეტად სჭირდება დედაქალაქს. ის არის კავკასიის ცენტრი, მთავარი პოლიტიკური ცენტრი და 

საკანონმდებლო ორგანოც იქ უნდა იყოს. ქუთაისს სჭირდება რეალური სამუშაო ადგილები, 

დასაქმება, განვითარება, ახლებურად წარმოჩენა და არა გაურკვეველი და არაფრის მომტანი 

სტატუსების მინიჭება. 

 

22. საქართველოს პარლამენტის ადგილმდებარეობის შეცვლისა და ამჟამინდელი შენობის 

ქალაქზე გადმოცემის შემთხვევაში რა დანიშნულებით აითვისებდით მოცემულ 

სივრცეს? 

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით კანდიდატის ხედვა უცნობია.  

 

23. რა ღონისძიებებს გაატარებთ სკოლამდელი აღზრდის სისტემის მართვისა და 

ხარისხის გაუმჯობესებისათვის? 

 

კონკურსის წესით შეირჩევიან კვალიფიციური სპეციალისტები, რათა სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულების სისტემის მართვა განხორციელდეს მაღალკვალიფიციურად, რაც 

ავტომატურად გააუმჯობესებს მომსახურების ხარისხს, აღსაზრდელებისათვის შექმნილი 

იქნება ყველა პირობა.  

 

24. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში გარე ვაჭრობის საკითხის 

დარეგულირებისთვის? 

 

 

 



ქუთაისის მერობის კანდიდატის ხედვა: 

ირაკლი კიკვაძე / ლეიბორისტული პარტია 

7 

 

 

შეიქმნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, სადაც გარე მოვაჭრეებს თავისუფლად მუშაობის 

საშუალება ექნებათ. მათ დაუწესდებათ ფიქსირებული გადასახადი  და ექნებათ მუშაობის 

ღირსეული პირობები. 


