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ზოგადი ხედვა 

 

1. როგორია თქვენი ხედვა ქალაქის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტების შესახებ? 

 

ბათუმი წარმოიშვა და განვითარდა როგორც საზღვაო და ინდუსტრიული ქალაქი. 1992 

წლიდან განხორციელებულმა ანტისახელმწიფოებრივმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, რაც 

გამოიხატებოდა ფაბრიკა-ქარხნების დანგრევაში და მათ ჯართად გაყიდვაში, ასევე საზღვაო 

თევზჭერის ფლოტის (როგორც ადგილობრივი მასშტაბის, ასევე საოკეანო) ფაქტიურ 

ლიკვიდაციაში, მთელი არსებული სატანკერო ბაზის (52 გემი) გასხვისებაში. ქ. ბათუმში 

ეკონომიკური ცხოვრება ფაქტობრივად ჩაიკლა (დარჩენილია რამდენიმე მცირე ზომის 

საწარმო). ინდუსტრიის ჩანაცვლებას ხელისუფლება შეეცადა ქალაქში ტურიზმის 

განვითარებით, მაგრამ ამ მცდელობამ სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო. 

 

 

განვითარება და ეკონომიკა 

2. გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების 

თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ).  

 

ქალაქის ეკონომიკური განვითარების გრძელვადიანი გეგმა შეუძლებელია შემუშავდეს ერთი 

პიროვნების მიერ, თუნდაც ის ქალაქის მერი იყოს. მერად არჩევის შემთხვევაში შევეცდები 

ასეთი გეგმა შევიმუშავო მოკლე დროში, ადგილობრივი და მოწვეული ექსპერტების 

დახმარებით. 

 
 

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

ეკონომიკურ განვითარებას ხელს უშლის? 

 

ქალაქის ეკონომიკური განვითარების ძირითადი ხელის შემშლელი ფაქტორია 

ხელისუფლების ნების არ ქონა იმის თაობაზე, რომ ქალაქში კვლავ აღორძინდეს ინდუსტრია. 

აქცენტი კვლავ აღებულია ქალაქის ცალმხრივ განვითარებაზე. ბათუმი ამ მანკიერი 

სახელმწიფო პოლიტიკის მიხედვით მხოლოდ ტურისტული ცენტრი უნდა იყოს. 

 

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

რომელთა გამოყენებასაც შეეცდებით მისი ეკონომიკური და ურბანული განვითარების 

მისაღწევად? 
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ბათუმს აქვს განვითარების უნიკალური პერსპექტივა, რადგან აქ არსებობს განვითარებული 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა - საზღვაო პორტი, აეროპორტი, რკინიგზის ხაზი და 

საავტომობილო გზები. ამასთან ერთად, ქალაქში არიან უმუშევრად დარჩენილი 

კვალიფიციური კადრები, რომლებიც მცირე გადამზადების შემდეგ შეძლებენ ნებისმიერი 

სამუშაოს შესრულებას. მარტო იმ ფაქტის აღნიშვნა რად ღირს, რომ უმუშევრად დარჩენილი 

15,000 მეზღვაური ეძებს სამუშაოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ამიტომ აუცილებელია საზღვაო, 

სავაჭრო და თევზჭერის ფლოტის აღდგენა.  

 

5. როგორია თქვენი საბიუჯეტო პრიორიტეტები? გთხოვთ მოკლედ განმარტოთ თქვენი 

საბიუჯეტო პოლიტიკა 

 

საბიუჯეტო პრიორიტეტი აუცილებლად იქნება სოციალური პრობლემების 

შეძლებისდაგვარად გადაჭრა. განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას მივაქცევ უსახლკაროთა 

საკითხების მოგვარებას და უმწეოთათვის კვების რაციონის და სამედიცინო მომსახურების 

გაუმჯობესებას. 

 

 

6. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქის ბიზნეს და კომერციული ინფრასტრუტურის 

გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის ხელშესაწყობად? 

 

ამ საკითხების მოგვარება შეუძლებელია ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმებისა და 

თანამშრომლობის გარეშე. შევეცდები ისეთი ინვესტორების შემოყვანას, რომლებიც არ 

იფიქრებენ მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის „გატყავებაზე“ და ხელს შეუწყობენ 

ადგილობრივების სტაბილურ და არა სეზონურ დასაქმებას მაღალანაზღაურებადი ხელფასით. 

ხელს შევუწყობ (პრიორიტეტს მივანიჭებ) ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას.  

 

 

ურბანული განვითარება/ ქალაქდაგეგმარება/ბინათმშენებლობა 

7. რა ღონისძიებებს გაატარებთ უკეთესი ხარისხის საბინადრო პირობების შესაქმნელად 

მოქალაქეთათვის?  

 

უნდა შემუშავდეს განვითარების გენერალური გეგმა. მანამდე უნდა შეწყდეს 

მრავალსართულიანი, უსახური სახლების აშენება. დაცული უნდა იქნეს ბინათმშენებლობის 

საერთაშორისო სტანდარტები. უნდა აიკრძალოს ყრუკედლიანი სახლების აშენება. 

 

8. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქის ქუჩების სისუფთავის 

გასაუმჯობესებლად? 
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უნდა დაინერგოს ქალაქის ქუჩების სისტემატური მორწყვა შესაბამისი მანქანებით. უნდა 

დაიდგას ახალი ტიპის, გაუმჯობესებული ნაგვის ურნები.  

 
 

ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

 

9. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

უნდა შეიცვალოს ქალაქში მოძრავი არაკომფორტაბელური ჩინური ავტობუსები უფრო 

თანამედროვე სატრანსპორტო საშუალებებით (მერსედესის ტიპის ავტობუსებით). ყველა 

ხაზზე უნდა ფუნქციონირებდეს მორიგე ავტობუსები, რომლებიც ბოლო რეისს 

განახორციელებენ მინუმუმ ღამის 12 საათზე. 

 

10. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის? 

 

უნდა მოწესრიგდეს შუქნიშნების სისტემა, აშენდეს მიწისქვეშა და მიწისზედა 

გადასასვლელები მოსახლეობისათვის. 

 

11. რა ღონისძიებებს გაატარებთ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ქალაქში 

გადაადგილების შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის? 

 

ყველა ახალაშენებულ სახლში უნდა გაკეთდეს სპეციალური ესტაკადები შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირების ეტლებით გადასაადგილებლად. ამავე დროს უნდა 

გაკეთდეს პანდუსები შშმ პირებისათვის და უნდა ფუნქციონირებდეს ამ ადამიანების 

საჭიროებებთან ადაპტირებული სპეციალური ავტობუსები. 

 

კულტურა და განათლება 

12. რა პროგრამებს განახორციელებთ კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის? 

 

კულტურული ცხოვრება ძალიან მრავალმხრივი კატეგორიაა. პრიორიტეტს მივანიჭებ 

ბავშვებისათვის სხვადასხვა სახიხ სახელოვნებო დაწესებულების განვითარებას (ცეკვისა და 

სიმღერის შემსწავლელი ჯგუფები, ძერწვის, ქარგვის, ხატვის სკოლები). 
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13. თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების 

ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით? 

 

უნდა აშენდეს ახალი საბავშვო ბაღები და ბაგა-ბაღები. განათლების სამინისტროს უნდა 

დაუბრუნდეს თავის დროზე უკანონოდ, მცირე თანხად (კუპონებზე) გასხვისებული საბავშვო 

ბაღები და განათლების სხვა ობიექტები.  

 

უსაფრთხოება და კრიმინალი 

14.  თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა ღონისძიებებს გაატარებთ კრიმინალის 

წინააღმდეგ ბრძოლის, კრიმინალის პრევენციისთვის? 

საპატრულო პოლიციასთან ერთად, უბნების მიხედვით უნდა აღდგეს ქვეით პოლიციელთა 

სადღეღამისო პატრული. გაიზარდოს პოლიციის პირადი შემადგენლობის რაოდენობა.  

 

ჯანდაცვა და სოციალური პოლიტიკა 

 

15. როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების 

განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?  

 

შევეცდები მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებზე გამოყოფილი იქნას მეტი თანხა და 

ყველა ის ადამიანი მოექცეს ამ პროგრამაში, რომელიც სხვადასხვა მიზეზების გამო აქამდე 

პროგრამის გარეთ არიან დარჩენილები. უნდა აშენდეს მუნიციპალური საავადმყოფო და 

მიუსაფართა ახალი სოციალური სახლები, ქალაქში არ უნდა იყოს არცერთი უსახლკარო 

ადამიანი.  

 

16. რა ღონისძიებებს განახორციელებთ ჯანდაცვის ზოგადი ინდიკატორების 

გასაუმჯობესებლად თქვენს ქალაქში? 

 

შევეცდები მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებზე გამოყოფილი იქნას მეტი თანხა და 

ყველა ის ადამიანი მოექცეს ამ პროგრამაში, რომელიც სხვადასხვა მიზეზების გამო აქამდე 

პროგრამის გარეთ არიან დარჩენილები. უნდა აშენდეს მუნიციპალური საავადმყოფო და 

მიუსაფართა ახალი სოციალური სახლები, ქალაქში არ უნდა იყოს არცერთი უსახლკარო 

ადამიანი.  

 

17. რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების 

გასაუმჯობესებლად?  
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შევეცდები მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებზე გამოყოფილი იქნას მეტი თანხა და 

ყველა ის ადამიანი მოექცეს ამ პროგრამაში, რომელიც სხვადასხვა მიზეზების გამო აქამდე 

პროგრამის გარეთ არიან დარჩენილები. უნდა აშენდეს მუნიციპალური საავადმყოფო და 

მიუსაფართა ახალი სოციალური სახლები, ქალაქში არ უნდა იყოს არცერთი უსახლკარო 

ადამიანი.  

 

ეკოლოგია, რეკრეაცია და სპორტი 

 

18. რა ღონისძიებების გატარებას აპირებთ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გასაუმჯობესებლად? 

 

ქალაქში არ არსებობს გამწვანების არავითარი პროგრამა. საჭიროა ასეთი პროგრამის შექმნა. 

ქალქის გამწვანების მაჩვენებელი, რომელიც ძალიან დაბალია, უნდა ავიდეს ევროპული 

სტანდარტების დონეზე. დიდ საცხოვრებელ კორპუსებთან აუცილებლად უნდა შეიქმნას რაიმე 

სახის რეკრეაციული ობიექტი (სკვერი, პარკი). ექსპლუატაციაში არ უნდა შევიდეს არცერთი 

ახალი შენობა-ნაგებობა, რომელსაც არ ექნება თანამედროვე ტიპის სპორტული მოედანი, 

ხოლო იქ, სადაც არ არის, აუცილებლად უნდა მოეწყოს. 

 

19. რა ღონისძიებებს გაატარებთ ქალაქში რეკრეაციული ზონების, პარკების 

გაფართოვებისა და განვითარებისთვის?  

 

ქალაქში არ არსებობს გამწვანების არავითარი პროგრამა. საჭიროა ასეთი პროგრამის შექმნა. 

ქალქის გამწვანების მაჩვენებელი, რომელიც ძალიან დაბალია, უნდა ავიდეს ევროპული 

სტანდარტების დონეზე. დიდ საცხოვრებელ კორპუსებთან აუცილებლად უნდა შეიქმნას რაიმე 

სახის რეკრეაციული ობიექტი (სკვერი, პარკი). ექსპლუატაციაში არ უნდა შევიდეს არცერთი 

ახალი შენობა-ნაგებობა, რომელსაც არ ექნება თანამედროვე ტიპის სპორტული მოედანი, 

ხოლო იქ, სადაც არ არის, აუცილებლად უნდა მოეწყოს. 

 

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

სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად? 

 

ქალაქში არ არსებობს გამწვანების არავითარი პროგრამა. საჭიროა ასეთი პროგრამის შექმნა. 

ქალქის გამწვანების მაჩვენებელი, რომელიც ძალიან დაბალია, უნდა ავიდეს ევროპული 

სტანდარტების დონეზე. დიდ საცხოვრებელ კორპუსებთან აუცილებლად უნდა შეიქმნას რაიმე 

სახის რეკრეაციული ობიექტი (სკვერი, პარკი). ექსპლუატაციაში არ უნდა შევიდეს არცერთი 
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ახალი შენობა-ნაგებობა, რომელსაც არ ექნება თანამედროვე ტიპის სპორტული მოედანი, 

ხოლო იქ, სადაც არ არის, აუცილებლად უნდა მოეწყოს.  

 

ბათუმი 

 

1. რა ღონისძიებების განხორციელებას აპირებთ ე.წ „ჭაობის“ ნაწილის განვითარებისა და 

კეთილმოწყობისთვის? 

„ჭაობის“ ზონაში ყველა ქუჩაზე უნდა დაიგოს ასფალტი, მოწესრიგდეს სანიაღვრე არხები, 

გაშენდეს ორი დიდი პარკი, ერთი ყოფილი მანქანათმშენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე და 

მეორე „სტეფანოვკაში“, მახვილაურის ციტრუსების ყოფილი საბჭოთა მეურნეობის ბაზაზე. 

ასევე, მცირე ზომის სკვერები ბათუმის ამ დიდი უბნის ცალკეულ ადგილებში.  

 

2. როგორია თქვენი ხედვა „ანბანის კოშკისა“ და „ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის“ 

შენობების მომავალთან დაკავშირებით? 

„ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის“ შენობა უნდა გადაეცეს სხვადასხვა ორგანიზაციებსა და 

ფირმებს არენდით, რაც საკმაო შემოსავალს მოუტანს ქალაქს. „ანბანის კოშკი“ კი ზარალის 

მომტანია ქალაქისთვის და უმჯობესია მისი დემონტაჟი. 

 

3. როგორია თქვენი პოზიცია ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხთან დაკავშირებით? 

ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის არავითარი საჭიროება არ არის. ის, რომ ბათუმის 

მეჩეთი ვერ იტევს მორწმუნეებს, სუსტი არგუმენტია, ეს ხდება მხოლოდ სადღესასწაულო 

დღეებში. ასეთ დროს ნებისმიერი კონფესიის, საკულტო დაწესებულების (ქრისტიანული, 

პროტესტანტული, ბუდისტური და ა.შ.) ვერ იტევს ყველა მომლოცველს, რაც არ არის იმის 

საფუძველი, რომ აშენდეს ახალი რელიგიური ობიექტი. აჭარაში უამრავი მეჩეთია ბათუმთან 

ახლოს და მუსულიმანებს შუძლიათ იქ მშვიდად ილოცონ.  

 


