
Size, placement and color combinations

ძვირფასო ახალციხელებო! 
მოგმართავთ იმ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, რომელიც აღებული გვაქვს თითოეული თქვენგანის, ჩვენი 
ქვეყნის თითოეული მოქალაქის წინაშე!
თქვენ კარგად იცით სამშობლოს სიყვარულის, მშვიდობისა და თავისუფლების ფასი. ეს არის ის ღირებულებები, 
რომელთა ერთგულება თითოეული ჩვენგანის ვალია და რომლებმაც უნდა გაგვაერთიანოს ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის 
საკეთილდღეოდ. „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო, ჩვენი მრავალათასიანი გუნდის სახელით აცხადებს, რომ 
მყარად დაიცავს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს და არავის მისცემს მძიმე წარსულში დაბრუნების შესაძლებლობას. 
„განვითარება ყველა რეგიონს“ – ეს არის ჩვენი მიზანი, რომელიც თქვენი მხარდაჭერით და თქვენთან ერთად, 
აუცილებლად შესრულდება.
ჩვენ მიერ წარდგენილი ახალციხის მერობის კანდიდატისა და ახალციხის საკრებულოს წევრობის კანდიდატების 
მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია იმისათვის, რომ წარმატებით გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში დაწყებული პროექტები, 
გაგრძელდეს ახალციხის განვითარება და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. 
ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ახალციხე და გვჯერა, რომ ჩვენი გუნდი 
თქვენგან კვლავაც მყარ მხარდაჭერას მიიღებს.
სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებში ერთად უნდა ვიზეიმოთ ჩვენი საერთო გამარჯვება!

„ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო



„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე
ბაში მოსვლისთანავე, ეკონომიკის
სისტემური რეფორმირება დაიწყო.
ჩვე ნი გუნ დის მმარ თვე ლო ბის პი რო
ბებ ში, ქვეყ ნის მთლი ა ნი ში და პრო
დუქ ტი, 2012 წელს არ სე ბუ ლი 27,2 მი
ლი არ დი დან, 2020 წელს, პან დე მი ის 
ფონ ზე, 49,4 მი ლი არდ ლარს გა უ თა ნაბ
რდა. ხე ლი სუფ ლე ბის გრძელ ვა დი ა ნი 
გეგ მის მი ხედ ვით, სა შუ ა ლო ვა დი ან პე
რი ოდ ში, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
ტემ პი, სა შუ ა ლოდ, 5%ის ფარ გლებ ში 
იქ ნე ბა. ამ ფონ ზე, აბ სო ლუ ტუ რი სი ღა
რი ბის მაჩ ვე ნებ ლის გა ნა ხევ რე ბა იგეგ
მე ბა, რაც 2030 წლის თვის 10.7%მდე 
შემ ცი რე ბას გუ ლის ხმობს. 

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე
ბის პირობებში, ბიზნესი გათავისუფ
ლდა პოლიტიკური წნეხისგან, შე სა
ბა მი სად, ბიზ ნეს სექ ტო რის ბრუნ ვის 
მო ცუ ლო ბა, 2012 წელს არ სე ბუ ლი 42 
მი ლი არ დი დან 2020 წელს, გლო ბა ლუ
რი პან დე მი ის მი უ ხე და ვად, 109,5 მი
ლი არდ ლარს გა უ ტოლ და. ჩვე ნი გუნ
დის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა მიზ ნად 
ისა ხავს ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შექ მნას და შემ დგო მი ოთ ხი წლის გან
მავ ლო ბა ში უმუ შევ რო ბის დო ნე შემ
ცირ დე ბა ერ თნიშ ნა მაჩ ვე ნებ ლამ დე.

ადგილობრივიბიუჯეტი
გასული წლების განმავლობაში,

მნიშვნელოვნადგაიზარდახელისუფ
ლებისმიერახალციხისმუნიციპალი
ტეტში განხორციელებული პროგრა
მებისა და პროექტების მოცულობა.
იზ რდე ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ხარ
ჯვი თი ნა წი ლი – 2013 წელს 13,9 მლნ 
იყო, 2021 წლის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნე
ბე ლი 27,3 მლნ ლა რია, იზ რდე ბა ზო გა
დად სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბიც – თუ 
2013 წელს ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი სულ 
10,9 მლნ ლა რი იყო, 2021 წელს 24,5 მლნ 
ლარს შე ად გენს. 

სოფლისმეურნეობა
სოფლის მეურნეობის განვითარე

ბა,სოფლისმეურნეობისპროდუქციის
წარმოებისგაზრდადასოფლადადა
მიანების დასაქმება სახელმწიფოს
ერთერთი პრიორიტეტია. „ქარ თუ ლი 

ოც ნე ბის“ ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვლის 
შემ დეგ, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ფი
ნან სე ბა, 2012 წელს არ სე ბუ ლი 228 მი
ლი ო ნი დან 2020 წლის თვის 434 მლნ 
ლა რამ დე გა ი ზარ და, ხო ლო სურ სა თის 
ექ სპორ ტი – 511 მლნ დო ლა რი დან 942 
მლნ დო ლა რამ დე. 

ახალციხის მუნიციპალიტეტში,
20142021 წლებ ში, გა რე მოს დაც ვი სა 
და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტრომ 
გადამამუშავებელი და შემნახველი
საწარმოების თანადაფინანსების 2
პროექტი გა ნა ხორ ცი ე ლა (ჯა მუ რი ინ
ვეს ტი ცია 2 732 952 ლა რი, სა ხელ მწი
ფოს თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 1 110 376 ლა
რი). 20182021 წლებ ში, პროგ რა მით 
„ახალგაზრდა მეწარმე“ მხარ და ჭე რი
ლია 2 პრო ექ ტი (ჯა მუ რი ინ ვეს ტი ცია 
300 278 ლა რი, თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 118 
767 ლა რი). 20152021 წლებ ში, პროგ რა
მით „და ნერ გე მო მა ვა ლი“ 24 ჰექ ტარ ზე 
გან ხორ ცი ელ და 12 პრო ექ ტი (ჯა მუ რად 
246 926 ლა რი). აგროდაზღვევისსახელ
მწიფო პროგრამით, 20142021 წლებ ში, 
ჯა მუ რად, 837 ჰექ ტა რი და იზ ღვა (მო სავ
ლის ღი რე ბუ ლე ბა 8 155 096 ლა რი), რი
თაც ისარ გებ ლა 383მა ბე ნე ფი ცი არ მა. 
ფერ მე რებს სტი ქი ით მი ყე ნე ბუ ლი ზა
რა ლი 374 477 ლა რით აუ ნაზ ღა ურ დათ. 
სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივე
ბის ხელშეწყობის პროგ რა მით დღე ი
სათ ვის მოქ მე დებს 60 კო ო პე რა ტი ვი 
(460 მე პა იე, მო ბი ლი ზე ბუ ლი კა პი ტა ლი 
1 511 410 ლა რი). შეღავათიანიაგროკრე
დიტის პროგ რა მით ფარ გლებ ში, 2013
2021 წლებ ში, ჯა მუ რად 23 249 383 ლა რის 
პრო ექ ტე ბი გან ხორ ცი ელ და (თა ნა
მო ნა წი ლე ო ბა 3 541 841 ლა რი), რი თაც 
444მა უნი კა ლურ მა ბე ნე ფი ცი არ მა 
ისარ გებ ლა. სოფლის მეურნეობის
მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა
და მოქნილობის თანადაფინანსების
პროგრამითგან ხორ ცი ელ და 8 პრო ექ
ტი (ჯა მუ რი ინ ვეს ტი ცია 260 246 ლა რი, 
თა ნა და ფი ნან სე ბა 94 411 ლა რი). სა
მელიორაციო სამუშაოები, 20132020 
წლებ ში, 2 698 977 ლა რით და ფი ნან სდა, 
შე დე გად წყა ლუზ რუნ ველ ყო ფი ლი მი
წის ფარ თო ბი, ბო ლო წლებ ში, 0დან 
(2013 წელს) 542 ჰექ ტრამ დე (2020 წელს) 
გა ი ზარ და. 

2020წელსამოქმედდა2სახელმწი
ფო პროგრამა: მერძევეობის დარგის
მოდერნიზაციისა და ბაზარზე წვდო
მისხელშეწყობისპროგრამით29 პრო
ექ ტის გან ვი თა რე ბას შე ეწ ყო ხე ლი 
(ჯა მუ რად 933 053 ლა რი, თა ნა და ფი ნან
სე ბა 693 791 ლა რი). აგროწარმოების
ხელშეწყობის პროგრამით გან ხორ ცი
ელ და 2 პრო ექ ტი (ჯა მუ რი ინ ვეს ტი ცია 
79 850 ლა რი, თა ნა და ფი ნან სე ბა 39 925 
ლა რი). 

2013 წლი დან დღემ დე, ქვეყ ნის მას
შტა ბით, სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რით 
ცხო ველ თა მფლო ბე ლე ბის თვის უსას
ყიდ ლოდ ხორ ცი ელ დე ბა სხვა დას ხვა 
ვეტერინარული ღონისძიება: ვაქ
ცი ნა ცია (თურ ქუ ლის, ჯი ლე ხის, ბრუ
ცე ლო ზის, მსხვილ ფე ხა პი რუტ ყვის 
ნო დუ ლა რუ ლი დერ მა ტი ტის, ცო ფის 
სა წი ნა აღ მდე გოდ), ცხო ველ თა და ა ვა
დე ბებ ზე ლა ბო რა ტო რი უ ლი გა მოკ ვლე
ვე ბი, ცხო ველ თა იდენ ტი ფი კა ციარე
გის ტრა ცია და სხვა, რაც გა ნა პი რო ბებს 
მეც ხო ვე ლე ო ბის გან ვი თა რე ბას და სა
ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის გაზ რდას.

მომდევნო წლებში გაგრძელდება
სოფლის მეურნეობის ხელშემწყობი
პროგრამები, რაც, მომდევნო 4 წლის
განმავლობაში, მუნიციპალიტეტში
რამდენიმე ასეულ ახალ სამუშაო ად
გილს შექმნის და სოფლის მეურნეო
ბაშიდასაქმებულიადამიანებისშემო
სავლებისზრდასუზრუნველყოფს;

ქვეყნის მასშტაბით, 2024 წლამდე
განხორციელდება 1.2 მილიონი ჰექ
ტარიმიწისსისტემურირეგისტრაცია,
რითაც პრაქტიკულად მიწის რეგის
ტრაციის პრობლემა სრულად აღმო
იფხვრება;

2024 წლისთვის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე დაგეგმილი სარწყავი
წყლითუზრუნველყოფილიფართობის
8105ჰექტრამდეზრდა.

მეწარმეობისგანვითარება
მეწარმეობის განვითარებადა, ზო

გადად, სამეწარმეო სულისკვეთების
გაძლიერება ხელისუფლების ერთ
ერთი მთავარი ამოცანაა. ამ თვალ
საზ რი სით, მოქ მე დებს რამ დე ნი მე 

სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა, რო მე ლიც 
ორი ენ ტი რე ბუ ლია მე წარ მე ო ბის ხელ
შეწ ყო ბა ზე. 

სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით „აწარმოე
საქართველოში“ ახალ ცი ხის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში და ფი ნან სდა 6 სა წარ მო. 
ამ სა წარ მო ებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა 
ინ ვეს ტი ცი ამ ჯა მუ რად 6 736 500 ლა რი 
შე ად გი ნა, და საქ მე ბუ ლია 81 ადა მი ა ნი.

პროგრამის „აწარმოე საქართვე
ლოში“ სასტუმროს კომპონენტში ხე
ლი შე ეწ ყო 2 სას ტუმ როს მშე ნებ ლო ბას 
(ჯა მუ რი ინ ვეს ტი ცია 985 570 ლა რი), სა
დაც და საქ მდა 16 ადა მი ა ნი, ხო ლო ჯა
მუ რად ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 31 
ახა ლი სას ტუმ რო ნო მე რი შე ე მა ტა. 

მიკროდამცირემეწარმეობისმხარ
დამჭერი პროგრამით, „აწარ მოე სა
ქარ თვე ლო ში“ მხარ და ჭე რით, 2 954 110 
ლა რის გრან ტი გა ი ცა. პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ და 3  999 088 
ათა სი ლა რის ინ ვეს ტი ცია. ჯა მუ რად 
და ფი ნან სდა 435 პრო ექ ტი, მათ შო რის 
არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბის 
მიზ ნით – 242, ხო ლო ახა ლი „სტარ ტა
პის“ მხარ და სა ჭე რად 193 პრო ექ ტი. 

მომავალში გაგრძელდება და გა
ფართოვდება მეწარმეობის მხარდამ
ჭერი პროექტებისა თუ სახელმწიფო
პროგრამებისგანხორციელება;

ხელი შეეწყობა ინოვაციური ეკო
სისტემისგანვითარებას;

წარმოების გასაძლიერებლად გაგ
რძელდება ფინანსების ხელმისაწ
ვდომობის გაუმჯობესების სახელმწი
ფო პროგრამების დახვეწა და მათი
ეფექტიანობისგაზრდა;

ენერგეტიკა
საქართველოს ენერგეტიკული

პოლიტიკის უმთავრეს მიზანს წარ
მოადგენს ქვეყნის ენერგეტიკული
უსაფრთხოებისგაძლიერებადაენერ
გოდამოუკიდებლობის ხარისხის
ამაღლება. ჩვე ნი გუნ დის ენერ გე ტი
კუ ლი პო ლი ტი კის ძი რი თა დი ამო ცა ნა 
იმ პორ ტი რე ბულ ენერ გო რე სურ სებ ზე 
და მო კი დე ბუ ლე ბის ეტა პობ რივ შემ ცი
რე ბა სა და ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის 
ეფექ ტურ ათ ვი სე ბას უკავ შირ დე ბა.

20142021 წლებ ში, სამ ცხეჯა ვა ხე თის 
რე გი ონ ში, აშენდა2 ჰიდ რო ე ლექ ტრო
სად გუ რი (ფა რა ვა ნი ჰე სი და დვი რუ ლა 
ჰე სი), რო მელ თა ჯა მუ რი დად გმუ ლი 
სიმ ძლავ რე 88,53 მე გა ვატს შე ად გენს, 
ხო ლო წლი უ რი გა მო მუ შა ვე ბა – 420 
მლნ კვტ/სთ. მშენებლობის ან ლი
ცენზირების ეტაპზეა: მტკვარი ჰესი
(დადგმ. სიმ ძლავ რე 53 მე გა ვა ტი, სა
ვა რა უ დო გა მო მუ შა ვე ბა 230 მლნ კვტ/ 
სთ, ინ ვეს ტი ცია 115 მლნ აშშ დო ლა რი); 
ახალქალაქი ჰესი (დადგმ.სიმ ძლავ
რე 7,5 მე გა ვა ტი, სა ვა რა უ დო გა მო მუ შა
ვე ბა 39,2 მლნ კვტ/სთ, ინ ვეს ტი ცია 20 
მლნ აშშ დო ლა რი); ახალქალაქიჰესი2
(დადგმ. სიმ ძლავ რე 1,6 მე გა ვა ტი, სა ვა
რა უ დო გა მო მუ შა ვე ბა 9,8 მლნ კვტ/სთ, 
ინ ვეს ტი ცია 5,5 მლნ აშშ დო ლა რი); ტექ
ნიკურეკონომიკური კვლევის ეტაპ
ზეა:ანდეზიტჰესი(დადგმ. სიმ ძლავ რე 
1,1 მე გა ვა ტი, სა ვა რა უ დო გა მო მუ შა ვე ბა 
4,3 მლნ კვტ/სთ, ინ ვეს ტი ცია 1,6 მლნ 
აშშ დო ლა რი); ტაშისკარიჰესი(დადგმ. 
სიმ ძლავ რე 0,9 მე გა ვა ტი, სა ვა რა უ დო 
გა მო მუ შა ვე ბა 6,9 მლნ კვტ/ სთ, ინ ვეს
ტი ცია 1,5 მლნ აშშ დო ლა რი); პლატო
ჰესიბორჯომჰესი (დადგმ.სიმ ძლავ
რე 11,8 მე გა ვა ტი, სა ვა რა უ დო გა მო მუ

ეკონომიკა
ახალციხის მუნიციპალიტეტი

ქალაქახალციხეში,ხელოვნურიტბისმიმდებარედ,ტურისტულიინფრასტრუქტურისრეაბილიტაცია
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შა ვე ბა 43,3 მლნ კვტ/სთ, ინ ვეს ტი ცია 
13,6 მლნ აშშ დო ლა რი); არაკალიჰესი
(დადგმ. სიმ ძლავ რე 1,9 მე გა ვა ტი, სა ვა
რა უ დო გა მო მუ შა ვე ბა 14,1 მლნ კვტ/სთ, 
ინ ვეს ტი ცია 3,7 მლნ აშშ დო ლა რი);

ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 2013
2021 წლებ ში, გაზიფიცირებულიაჯა მუ
რად 3207 აბო ნენ ტი. 20222023 წლებ ში, 
იგეგ მე ბა 7 სოფ ლის (სა ყუ ნე თი, წნი სი, 
აწ ყუ რი, კლდე, ტყემ ლა ნა, ზი კი ლია, 
აგა რა) გა ზი ფი ცი რე ბა (და მა ტე ბით 1827 
აბო ნენ ტი). 20132017 წლებ ში 4,527 აბო
ნენტს და უ მონ ტაჟ და ელექტროენერ
გიის ინდივიდუალური მრიცხველი, 
რი თაც მო სახ ლე ო ბის ელექ ტრო ე ნერ
გი ით უზ რუნ ველ ყო ფის სა კით ხი სრუ
ლად მო წეს რიგ და.

ტურიზმი
„ქართული ოცნების“ გონივრული

პოლიტიკის შედეგად, ტურიზმის სფე
როს განვითარების თვალსაზრისით,
შთამბეჭდავი შედეგები იქნა მიღწეუ
ლი.2012წლისშემდეგ,გაორმაგდასა
ერთაშორისო ვიზიტორთა და მოგზა
ურთარაოდენობადა4,7მილიონიდან
2019წელს(პანდემიამდე)9,4მილიონს
გაუთანაბრდა.

ტურიზმის განვითარების მიზნით,
ახალციხის მუნიციპალიტეტში, გან
ხორციელდა რე გი ო ნის ტუ რის ტუ ლი 
რე სურ სე ბის სრუ ლი ინ ვენ ტა რი ზა ცია. 
ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს ტუ რის ტუ ლი 
მარ შრუ ტე ბის კვლე ვის პრო ექ ტი. 

ახალ ცი ხე ში და მონ ტაჟ და ორ მხრი
ვი მა ნა თო ბე ლი კონ სტრუქ ცი ე ბი, სა
ინ ფორ მა ციო სა ო რი ენ ტა ციო ში ნა
არ სის სა რეკ ლა მო კონ სტრუქ ცი ა ზე 
გან თავ სე ბუ ლია რუ კა და ინ ფორ მა ცია 
ახ ლომ დე ბა რე ტუ რის ტუ ლი ად გი ლე
ბის შე სა ხებ; ქა ლაქ ში და მონ ტაჟ და ტუ
რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის მი მარ თუ ლე ბის 
მა ნიშ ნებ ლე ბი.

დაგეგმილია შემდეგი პროექტე
ბისგანხორციელება:აწ ყუ რის ღვთის
მშობ ლის ტაძ რის რე ა ბი ლი ტა ცია, აწ
ყუ რის ცი ხის რე ა ბი ლი ტა ცია, თი სე ლის 
წმინ და გი ორ გის გუმ ბა თო ვა ნი ტაძ რი
სა და თი სე ლის ღვთის მშობ ლის ტაძ
რის რე ა ბი ლი ტა ცია, ბი ე თის ღვთის
მშობ ლის ტაძ რის რე ა ბი ლი ტა ცია, 
აგა რის სა მო ნას ტრო კომ პლექ სთან მი
სას ვლე ლი გზის რე ა ბი ლი ტა ცია.

„ქართულიოცნების“გუნდისგეგმის
თანახმად, საშუალოვადიან პერიოდ
ში, 2025 წლისთვის, ქვეყანას 10 მლნ
მოგზაურიეწვევა,ხოლოტურიზმიდან
მიღებული შემოსავალი 4.2 მილიარდ
დოლარსგაუთანაბრდება;

2030წლისთვისსაქართველო13მი
ლიონ მოგზაურს უმასპინძლებს, ხო
ლო შემოსავლები 6,5 მილიარდ დო
ლარსმიაღწევს.

გარემოს დაცვა და ბუნებრივი
რესურსებითსარგებლობა

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე
ბაში მოსვლისთანავე, გარემოსდაც
ვითიღონისძიებებისთვალსაზრისით,
არაერთირეფორმა გატარდა.ქვეყ ნის 
მას შტა ბით, თუ 2012 წელს და ცუ ლი ტე
რი ტო რი ე ბი 519 ათა სი ჰექ ტა რი იყო, 
დღე ი სათ ვის 798 ათა სი ჰექ ტა რია. 2012
2020 წლებ ში, შე იქ მნა 26 ახა ლი და გა
ფარ თოვ და 3 და ცუ ლი ტე რი ტო რია. 2021 
წელს შე იქ მნა ერუშეთის ეროვნული
პარკი,რო მე ლიც მო ი ცავს ახალ ცი ხი სა 
და ას პინ ძის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს, მი სი 
სა ერ თო ფარ თო ბია 1 385 ჰექ ტა რი. 

2017 წელს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა
ტარ და ტყის ინვენტარიზაცია და 
მომ ზად და ტყის მარ თვის 10 წლი ა ნი 
გეგ მა. 2012 წლი დან მიმ დი ნა რე ობს 
ნაძ ვის ხმო ბის გა მომ წვე ვი მავ ნე მწე
რის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის ღო ნის ძი
ე ბე ბი ფე რო მო ნი ა ნი მწერ სა ჭე რე ბის 
გა მო ყე ნე ბი თა და სა ნი ტა რუ ლი ჭრე
ბით. 20132020 წლებ ში, ად გი ლობ რივ 
მო სახ ლე ო ბის თვის ინ დი ვი დუ ა ლუ
რი სა ყო ფაც ხოვ რე ბო სარ გებ ლო ბის 

მიზ ნით, გა ცე მუ ლია 108 ათა სი კუ ბუ რი 
მეტ რი მერქნული რესურსი. 20192021 
წლებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე
ო ბის თვის მერ ქნულ რე სურ სზე ხელ მი
საწ ვდო მო ბის გა მარ ტი ვე ბის მიზ ნით, 
მო ეწ ყო საქმიანიეზო.

სამომავლოდგაგრძელდებაატმოს
ფერული ჰაერის, ნიადაგისდა წყლის
ხარისხისმონიტორინგისადაშეფასე
ბისსისტემებისგაფართოება;

გაგრძელდება სტიქიური გეოლო
გიური პროცესების ყოველწლიური
მონიტორინგი, შეფასდება გეოლოგი
ურისაფრთხისქვეშარსებულიდასახ
ლებები და ოჯახების (კომლი) საკარ
მიდამო ნაკვეთები, საცხოვრებელი
სახლები და ინფრასტრუქტურული
ობიექტები, გაიცემა რეკომენდაციები
გასატარებელიდამცავი ღონისძიებე
ბისშესახებ;

გაგრძელდება გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის სისტემის გაძლი
ერება და ეფექტიანობის ამაღლება,
დაგეგმილია ინოვაციური ტექნოლო
გიების დანერგვა დარღვევათა პრე
ვენციის, გამოვლენისა და აღკვეთის
მიზნით („ცხელი წერტილების“ კონ
ტროლი სამეთვალყურეო კამერებით,
ახალი თაობის დრონების გამოყენე
ბითდასხვა);

გარემოსდაცვითი სტანდარტები
თვისებრივად დაუახლოვდება ევრო
პულმოთხოვნებს;

ხელისუფლების გეგმის თანახმად,
2030წლისთვისდაცულიტერიტორიე
ბისფართობი1მილიონჰექტარსგაუ
თანაბრდება.

ინფრასტრუქტურა და საზოგა
დოებრივიმომსახურება

20222023 წლებში, ახალციხის მუ
ნიციპალიტეტში,ინფრასტრუქტურისა
და საზოგადოებრივი მომსახურების
განვითარებაზე განსაკუთრებული აქ
ცენტიგაკეთდება.

20132020 წლებ ში, ახალ ცი ხე ში, ად
გილობრივი მნიშვნელობის გზე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ციამშე ნებ ლო ბა ზე, ად გი
ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი
დან ჯა მუ რად, 32 მლნ ლარა მდე და
ი ხარ ჯა. რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და 13 
ხიდს. სტიქიითდა ზი ა ნე ბუ ლი ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის სა რე ა ბი ლი ტა ცი ოდ სა
ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან 1 944 მი ლი ო ნი 
ლა რის კომ პენ სა ცია გა მო ი ყო. 

ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მის თა ნახ
მად, მომ დევ ნო (20212025) წლებ ში, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინტერნეტით უზ
რუნველყოფის მიზ ნით, იგეგ მე ბა მა
ღალ სიჩ ქა რი ა ნი  ფარ თო ზო ლო ვა ნი 
ქსე ლის მშე ნებ ლო ბა. შე დე გად, ახალ
ცი ხის 11 და სახ ლე ბულ პუნ ქტში მცხოვ
რებ 1 374 ოჯახს მა ღალ სიჩ ქა რი ან ინ
ტერ ნეტ ზე წვდო მა ექ ნე ბა. 

20142020 წლებ ში, ახალ ცი ხე ში, 
წყალმომარაგებისა და საკანალიზა
ციო ქსელის გან ვი თა რე ბა ზე, ად გი
ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი
დან, ჯა მუ რად 6 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი 
და ი ხარ ჯა. 20212023 წლებ ში, წყალ
მო მა რა გე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, 
და მა ტე ბით 13,5 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი 
და ი ხარ ჯე ბა. ახალ ცი ხე ში უკ ვე მიმ დი
ნა რე ობს ან იგეგ მე ბა შემ დე გი წყალ
მო მა რა გე ბის პრო ექ ტე ბი: ქ. ახალ ცი
ხის ცალ კე უ ლი უბ ნე ბი სა და მიმ დე ბა რე 
სოფ ლე ბის (მი ნა ძე, ჭა ჭა რა ქი, ივ ლი ტა, 
„აბის და სახ ლე ბა“) წყალ მო მა რა გე ბის 
სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ციაგან ვი თა რე
ბი სა და ახალ ცი ხის სერ ვის ცენ ტრის 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ექ ტი რე ბამშე
ნებ ლო ბის პრო ექ ტის სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვა (8  447 986.00 ლა რი); ქა ლაქ 
ვა ლეს წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მის 
სარე ა ბი ლი ტა ციოსამ შე ნებ ლო სა მუ
შა ო ე ბი (5 196 401.00 ლა რი); ქ. ვა ლეს სა
ტუმ ბი სად გუ რის ელექ ტროტექ ნი კუ რი 
სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვა (265 000.00 ლა
რი). 

20212022წლებისთვის,ახალციხისმუნიციპალი
ტეტში,დაგეგმილიაანუკვეგანხორციელებისფა
ზაშიაშემდეგიინფრასტრუქტურულიპროექტები:
 � სოფ. წნის ში სა ტუმ ბი სად გუ რის და სარ წყა ვი სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია – 151 062 ლ; 
 � ქ. ახალ ცი ხე ში, რუს თა ვე ლის ქ. №124ში არ სე ბუ ლი ორ სარ თუ ლი ა ნი შე ნო ბის 

(ახალ გაზ რდუ ლი ცენ ტრი) რე ა ბი ლი ტა ცია – 342 320 ლ; 
 � ქ. ახალ ცი ხე ში, რუს თა ვე ლის ქ. №124ში შე ნო ბის (სპორ ტუ ლი კომ პლექ სი) 

რე ა ბი ლი ტა ციარე კონ სტრუქ ცია – 1 270 000 ლ; 
 � ქ. ახალ ცი ხე ში ხე ლოვ ნუ რი ტბის მიმ დე ბა რედ ტუ რის ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ

რის, მი სას ვლე ლი გზის და პარ კინ გის მოწ ყო ბა – 1 882 205 ლ; 
 � სოფ. მუ გა რე თის სას მე ლი წყლის მა გის ტრა ლუ რი მილ სა დე ნის მოწ ყო ბა – 823 238 ლ; 
 � ქ. ახალ ცი ხე ში, ხე ლოვ ნუ რი ტბის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი შად რევ ნე ბის რე

ა ბი ლი ტა ცია – 205 664 ლ; 
 � ქ. ახალ ცი ხე ში, რუს თა ვე ლის ქ. №124ში არ სე ბუ ლი სამ სარ თუ ლი ა ნი შე ნო ბის 

რე ა ბი ლი ტა ცია – 576 471 ლ; 
 � სოფ. ურა ვე ლის სას მე ლი წყლის ში დაქ სე ლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 379 104 ლ; 
 � ქ. ახალ ცი ხე ში ხე ლოვ ნურ ტბა ზე სა ფეხ მავ ლო და ვე ლობი ლი კე ბის მოწ ყო

ბა – 394 593 ლ; 
 � ქ.ახალ ცი ხე ში, რუს თა ვე ლის ქ. №124ში არ სე ბუ ლი ყო ფი ლი კლუ ბის შე ნო ბის 

რე ა ბი ლი ტა ცია – 1 394 587 ლ; 
 � სოფ. სხვი ლი სის სარ წყა ვი წყლის სის ტე მი სა და სა ტუმ ბი სად გუ რის (ე.წ ფა

რე ხას) რე ა ბი ლი ტა ცია – 628 800 ლ; 
 � ქ. ახალ ცი ხე ში, გამ სა ხურ დი ას ქ. მიმ დე ბა რედ არ სე ბუ ლი სა საფ ლა ოს მი სას

ვლე ლი ს/გზი სა და სოფ.წყრუ თის ში დაგ ზის მოწ ყო ბარე ა ბი ლი ტა ცა – 255 610 ლ; 
 � სოფ ლებ ში – ყუ ლა ლი სი, ჯულ ღა და მუ გა რე თი სა ავ ტო მო ბი ლო გზის რე ა ბი

ლი ტა ცია – 166 922 ლ; 
 � სოფ. ან და სა და დიდ პა მაჯ ში ში დაგ ზე ბის, ორალ ში სა ნი აღ ვრე არ ხი სა და ში

დაგ ზის მოწ ყო ბარე ა ბი ლი ტა ცია – 246 041 ლ;
 � სოფ. სვირ სა და ბო გა ში ს/გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 249 234 ლ;
 � ქ. ახალ ცი ხე ში, კეც ხო ვე ლის ქ. №6ში მდე ბა რე სამ ხატ რო სკო ლის რე ა ბი ლი

ტა ცია – 294 998 ლ;
 � სოფ. სა ყუ ნეთ ში სას მე ლი წყლის ში დაქ სე ლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 82 489 ლ; 
 � სოფ ლებ ში: ჭა ჭა რა ქი, მი ნა ძე, ურა ვე ლი, წყორ ძა, ხე ო თი და ღრე ლი გა რე გა

ნა თე ბის მოწ ყო ბა – 79 900 ლ; 
 � ქ.ახალ ცი ხის ქუ ჩე ბი სა და სოფ. აგა რის, ფერ სის, კლდის, ჭვინ თის, მუ გა რე

თის გა რე გა ნა თე ბის მოწ ყო ბა – 98 880 ლ; 
 � სოფ ლებ ში: აბათ ხე ვი, დი დი პა მა ჯი, პა ტა რა პა მა ჯი, ორა ლი, წი რა, სხვი ლი სი, 

ყუ ლა ლი სი, წყალ თბი ლა და ჯულ ღა, გა რე გა ნა თე ბის მოწ ყო ბა – 88 498 ლ;
 � სოფ. წი ნუ ბან ში, ყუ ლა ლის სა და ორალ ში ში და ს/გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 

96 356 ლ; 
 � სოფ. ხაკ სა და ტყემ ლა ნა ში სას მე ლის წყლის სის ტე მის, სო ფელ ხე ოთ ში სარ

წყა ვი სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია – 55 027 ლ;
 � სოფ. ზი კი ლი ა სა და სვირ ში ში და ს/გზე ბის და სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის მოწ ყო ბა

რე ა ბი ლი ტა ცია – 84 800 ლ; 
 � სოფ. აბათ ხე ვი სა და წყალ თბი ლას ში და ს/გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 85 256 ლ; 
 � სოფ. აგა რა ში ში დაგ ზე ბის, თი სელ ში ხიდ ბო გი რე ბი სა და სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის 

მოწ ყო ბარე ა ბი ლი ტა ცია – 91 900 ლ; 
 � სოფ. წნის სა და ნა ოხ რებ ში სკვე რე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 115 235 ლ; 
 � ქ. ვა ლე ში ში და ს/გზის და სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის მოწ ყო ბარე ა ბი ლი ტა ცია – 132 808 ლ; 
 � ქ. ვა ლე ში (ქუ ჩე ბი: ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლი, და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი, ილია ჭა

ჭა ვა ძე) სა ნი აღ ვრე არ ხე ბი სა და თა მარ მე ფის ქუ ჩა ზე ტრო ტუ არ ზე მო ა ჯი რის 
მოწ ყო ბა – 195 711 ლ; 

 � სოფ. მი ქელ წმინ და ში ს/გზის, სოფ. გურ კელწი ნუ ბან სა და წყორ ძა ში სა ნი აღ
ვრე არ ხე ბის მოწ ყო ბარე ა ბი ლი ტა ცია – 68 609 ლ; 

 � სოფ. აწ ყურ ში სას მე ლი გამ წმენ დი ნა გე ბო ბის მოწ ყო ბა – 221 184 ლ;
 � სოფ. სა ძე ლის სას მე ლი წლის ში დაქ სე ლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 123 508 ლ;
 � ქ. ახალ ცი ხე ში, რუს თა ვე ლის ქ. №124ში ს/გზის მოწ ყო ბა – 231 273 ლ;
 � ქ. ახალ ცი ხის სა საფ ლა ოს გზი სა და პარ კინ გის მოწ ყო ბა – 220 000 ლ;
 � სოფ. სხვი ლი სის სარ წყა ვი წყლის სის ტე მი სა და სა ტუმ ბი სად გუ რის (ე.წ ფა

რე ხას) სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი – 404,812 ლ.
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– ახალ ცი ხე ში, ექი მე ბის ოჯახ ში და
ვი ბა დე. დე და – ლე ი ლა გე ლაშ ვი ლი, 
პე დი ატ რი იყო. მა მა, ზუ რაბ ლა ზა რაშ
ვი ლი კი – მე ანგი ნე კო ლო გი. მყავს ჩემ
ზე 5 წლით უფ რო სი და, ირი ნა, რო მელ
საც ჩემს აღ ზრდა შიც მნიშვნელოვანი 
წვლი ლი მიუძღვის. საკ მა ოდ უზ რუნ
ვე ლი ბავ შვო ბა გვქონ და. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, მა მას ხში რად არ ეცა ლა, იმ პე
რი ოდ ში სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იყო წას
ვლა, გა სე ირ ნე ბა, ყველ გან დავ ყავ დით. 
მოგ ვი ა ნე ბით, იყო ავად სახ სე ნე ბე ლი და 
ბნე ლი 1990ია ნე ბი, მაგ რამ ისეთ გა რე
მო ში ვიზ რდე ბო დი, ჩემ გარ შე მო იმ დე
ნი ბავ შვი იყ რი და თავს, ისე თი ლა ღე ბი 
ვი ყა ვით, ის წლე ბიც ბედ ნი ე რად მახ
სენ დე ბა. გან სა კუთ რე ბით გვი ხა რო და, 
თუ ახალ ცი ხე ში კონ ცერ ტი ან სპექ ტაკ
ლი იმარ თე ბო და და მის სა ნა ხა ვად გავ
რბო დით. ემო ცი ებ საც უფ რო გულ წრფე
ლად გა მოვ ხა ტავ დით. ეს სი ლა ღე და 
სი ხა ლა სე დღე საც ხში რად მახ სენ დე ბა.

–ექიმებისშვილსრატომარგაგიჩ
ნდათ სურვილი, სამედიცინო ინსტი
ტუტში ჩაგებარებინათ და თავადაც
ჩაგეცვათთეთრიხალათი?

– რა ღაც ეტაპ ზე, მშობ ლე ბის პრო
ფე სია მომ წონ და. მსი ა მოვ ნებ და, დე
დას თან ბავ შვე ბი რომ მოჰ ყავ დათ 
გა სა სინ ჯად და მა მა საც რომ ყვე ლა 
პა ტივს სცემ და. რო გორც მა მა ით ვლი
და, 20 ათას ზე მე ტი ბავ შვი და ი ბა და 
მის ხელ ში, რაც   ძა ლი ან მე ა მა ყე ბა, 
მაგ რამ ექი მის პრო ფე სია ორი მი ზე
ზის გა მო არ ავირ ჩიე. პირ ვე ლი: ჩე მი 
მშობ ლე ბი იმ დე ნად წარ მა ტე ბუ ლე ბი 
იყ ვნენ, ვფიქ რობ დი, რომ ყო ველ თვის 
მათ ჩრდილ ქვეშ ვიქ ნე ბო დი და მე
ო რე – პრო ტეს ტი მქონ და იმის გა მო, 
რომ მა მას ეს პრო ფე სია მთელ დროს 
არ თმევ და. სა ში ნე ლი გრა ფი კი ჰქონ
და – სა დაც უნ და ვყო ფი ლი ყა ვით, რა 

დროც უნ და ყო ფი ლი ყო, უცებ გა მო ი
ძა ხებ დნენ და გარ ბო და. არ მინ დო და, 
ასე მეც ხოვ რა.

სა მა გი ე როდ, მხიბ ლავ და ბა ბუ ე ბის 
პრო ფე სია.   ორი ვე ბა ბუა – ფი ლი მონ 
ლა ზა რაშ ვი ლი ცა და მი შა გე ლაშ ვი
ლიც საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლი ადა მი ა
ნე ბი იყ ვნენ და რე გი ონ ში მათ ყვე ლა 
იც ნობს. მომ წონ და, საქ მეს რომ აკე
თებ დნენ და უფას დე ბო დათ, ხალ ხსაც 
უყ ვარ და. გა დავ წყვი ტე, ეკო ნო მი კუ რი 
გა ნათ ლე ბა მი მე ღო და სას წავ ლებ
ლად თბი ლის ში წა მო ვე დი. მშობ ლებს 
არ გა უპ რო ტეს ტე ბი ათ. არ ჩე ვან ში ყო
ველ თვის თა ვი სუ ფა ლი ვი ყა ვი.

– სწავლის დასრულების შემდეგ,
სხვადასხვა პერიოდში საპასუხის
მგებლო პოზიციები გეკავათ. საგადა
სახადოინსპექციაშიმუშაობასაინტე
რესოიყო?

– თავ და პირ ვე ლად, მუ შა ო ბა სა გა
და სა ხა დო ინ სპექ ცი ის მარ ნე უ ლის 
გან ყო ფი ლე ბა ში და ვიწ ყე. რამ დე ნი მე 
თვე ში რუს თავ ში, გარ და ბან ში გა და ვე
დი. 2009 წლი დან კი, მუ შა ო ბა და ვიწ ყე 
ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს მომ სა ხუ რე
ბის სა ა გენ ტო ში. ჩე მი ფუნ ქცია სა ხელ
მწი ფო ქო ნე ბის აღ რიც ხვა, გა და ზიდ
ვებ თან და კავ ში რე ბით, ყვე ლა სა ჭი რო 
ტექ ნი კუ რი სა კით ხის მოგ ვა რე ბა, გა სა
ყი დად თუ გა სა ნად გუ რებ ლად ქო ნე ბის 
მომ ზა დე ბა და აღ სრუ ლე ბა იყო. საკ მა
ოდ სა ინ ტე რე სო საქ მი ა ნო ბაა, არა ერთ 
ადა მი ან თან გვი წევ და ურ თი ერ თო ბა.  

– თუმცა, იმ პერიოდში, ალბათ
სირთულეები იყო თავად სისტემაში.
მოგვიანებით განხორციელებულ სა
გადასახადო რეფორმას დადებითად
აფასებთ? 

– მარ თლაც, ისეთ პე რი ოდ ში მო
მი წია მუ შა ო ბის დაწ ყე ბა, რო ცა ქვე

ყა ნა ში სა გა და სა ხა დო კულ ტუ რა არ 
არ სე ბობ და. მუ შა ო ბის პრო ცეს ში ადა
მი ა ნე ბი უკ მა ყო ფი ლე ბა საც ხში რად 
გა მოთ ქვამ დნენ ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბის 
გა მო. ჩვენ ოფი ცი ა ლურ ბრძა ნე ბას 
ან სა სა მარ თლო გა დაწ ყვე ტი ლე ბას 
ვას რუ ლებ დით. ყო ველ თვის ვუხ სნი
დი მათ, რო გორ უნ და ემუ შა ვათ და რა 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ჰქონ დათ. შე დე გიც 
კარ გი გვქონ და. რაც შე ე ხე ბა რე ფორ
მას, ნამ დვი ლად სწო რი ნა ბი ჯე ბი გა
და იდ გა ამ მი მარ თუ ლე ბით, რად გან 
დღეს გა დამ ხდე ლი ბევ რად გა ნათ ლე

ბუ ლია და იცის, რო გორ იმუ შა ოს. სა გა
და სა ხა დო კულ ტუ რაც ამაღ ლე ბუ ლია.

– დღემდე ამ მიმართულებით მუ
შაობთ. 2020 წლიდან ქონების ეროვ
ნული სააგენტოს სამცხეჯავახეთის
რეგიონულიდეპარტამენტის უფროსი
ხართ.პოლიტიკურიაქტივობითაქამ
დეარგამოირჩეოდითდაახალციხის
მერობარატომგადაწყვიტეთ?

– პო ლი ტი კუ რი აქ ტი უ რო ბით არა სო
დეს გა მო ვირ ჩე ო დი. „ქარ თუ ლი ოც ნე
ბის“ მი მართ ჩე მი სიმ პა თია გა ათ მაგ
და, რო ცა ეს გუნ დი ხე ლი სუფ ლე ბა ში 
მო ვი და. ჩვენ თა ნაც შე იც ვა ლა ხელ
მძღვა ნე ლო ბა, მაგ რამ არა ვის შე უ ვიწ
რო ე ბი ვართ, არა ვის გა მო უშ ვი ვართ 
სამ სა ხუ რი დან. კით ხვე ბიც კი არ გას
ჩე ნი ათ იმ ადა მი ა ნე ბის მი მართ, ვინც 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, უბ რა ლოდ, 
პა ტი ოს ნად ვას რუ ლებ დით ჩვენ მო ვა
ლე ო ბას.

შე იც ვა ლა კა ნონ მდებ ლო ბა ცა და 
მიდ გო მე ბიც ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით. 
ახალ ცი ხე, ჩე მი ქა ლა ქი, ჩე მი მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტია და მარ თლა გან სა კუთ რე
ბით მიყ ვარს. აქ და ვი ბა დე და გა ვი ზარ
დე. ახალ ცი ხე ლე ბის გან ყო ველ თვის 
ვგრძნობ ჩე მი და ჩე მი ოჯა ხის პა ტი
ვის ცე მას. მი მაჩ ნია, რომ გუნ დთან ერ
თად, შევ ძლებ ახალ ცი ხის თვის ბევ რი 
რა მის გა კე თე ბას. მე რო ბა სწო რედ ამ 
მიზ ნით გა დავ წყვი ტე.

– და რა არის ეს „ბევრი რამ“, რა
სჭირდებათდღეს ახალციხელებსდა
თქვენრაგეგმებიგაქვთ? 

ირაკლილაზარაშვილი:„ახალციხისთვისბევრირამის
გაკეთებამინდადამერობაამიტომგადავწყვიტე“

ახალციხის მერობის კანდიდატი „ქართული ოცნებიდან“ ირაკ
ლილაზარაშვილია.მუნიციპალიტეტშიმასაცკარგადიცნობენდა
მისოჯახსაც. იცნობდნენმისბაბუებსაცდამშობლებსაც. პედიატ
რმადედამ,არაერთბავშვსგაუწიასამედიცინომომსახურება.მამა
კი  ათიათასობით ბავშვს დაეხმარა, მოვლინებოდა ქვეყანას. პო
ლიტიკაში მოსვლის მთავარ მიზეზს კანდიდატი ამგვარად ხსნის:
„ახალციხეჩემიქალაქი,ჩემიმუნიციპალიტეტიადამართლაგან
საკუთრებით მიყვარს. აქ დავიბადედა გავიზარდე. ახალციხელე
ბისგან ყოველთვის ვგრძნობ ჩემიდა ჩემიოჯახის პატივისცემას.
მიმაჩნია, რომ გუნდთან ერთად, შევძლებ ახალციხისთვის ბევრი
რამის გაკეთებას. მერობა სწორედ ამ მიზნით გადავწყვიტე“. რას
იხსენებსყველაზეხშირადახალციხეშიგატარებულიბავშვობიდან,
რატომ თქვა უარი ექიმობაზე, რატომ დაუკავშირა პოლიტიკური
ბედი„ქართულოცნებას“დარაგეგმებიაქვსახალციხისმერობის
კანდიდატს?–ამასთავადირაკლილაზარაშვილიგიამბობთ.

დაიბადა 1983 წლის 2 ივნისს, ქალაქ ახალციხეში, ექიმების ოჯახში.
19892000 წლებში სწავლობდა  ახალციხის ილია ჭავჭავაძის სახელობის №5 

საშუალო სკოლაში. 20002004 წლებში – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბი
ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფა
კულტეტზე, სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის სპეციალობით, სახელ
მწიფო მართვის მოხელის კვალიფიკაციით (ბაკალავრიატი); 20042006 წლებში 
დაასრულა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის, თბილისის სახელმწიფო უნივერ
სიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობით – ეკონომიკის 
სახელმწიფო რეგულირება და მართვა; მიიღო ეკონომიკის მაგისტრის აკადე
მიური ხარისხი; ასევე 20032007 წლებში დაასრულა ახალციხის ინსტიტუტის 
იურიდიული ფაკულტეტის, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით. 20072009 
წლებში მუშაობდა შემოსავლების სამსახურის, რუსთავის რეგიონულ ცენტრში 
(საგადასახადო ინსპექცია) მთავარი ინსპექტორის თანამდებობაზე; 20092020 
წლებში – სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს“ მომსახურების სააგე
ნტოში სხვადასხვა თანამდებობაზე, მათ შორის სამცხეჯავახეთის რეგიონული 
სამმართველოს უფროსად; 2020 წლიდან – სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნუ
ლი სააგენტოს“ სამცხეჯავახეთის რეგიონული დეპარტამენტის უფროსად.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.
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– პირ ველ რიგ ში, ახალ ცი ხეს ქა ლა
ქის გან ვი თა რე ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მა 
სჭირ დე ბა. რე ლი ე ფის და მდე ბა რე ო
ბის  გათ ვა ლის წი ნე ბით, აქვს იმის პო
ტენ ცი ა ლი, რომ მოხ დეს ფუნ ქცი უ რი 
ზო ნი რე ბა და არა მხო ლოდ სა ქარ თვე
ლო ში, ევ რო პის მას შტა ბი თაც ერთ
ერთ წარ მა ტე ბულ ქა ლა ქად იქ ცეს.

დღეს ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის ერთერ თი მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა, 
წყალ მო მა რა გე ბაა. ამ მი მარ თუ ლე ბით 
მაქ სი მუმს გა ვა კე თებ. აუ ცი ლე ბე ლია 
კულ ტუ რუ ლი მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა
რე ბაც. ჩე მი სკო ლის ეზო ში უნი კა ლუ რი 
შე ნო ბაა – სამუ სი კო სკო ლა, რო მე ლიც 
სა ჭი რო ებს რე ა ბი ლი ტა ცი ას.

კულ ტუ რის სახ ლი კეთ დე ბა, მაგ
რამ სურ ვი ლი მაქვს, ახალ ცი ხეს ჰქონ
დეს   ხე ლოვ ნე ბის ცენ ტრი. უკ ვე დაწ
ყე ბუ ლია 11 მი ლი ო ნი ა ნი პრო ექ ტი და 
დი დი აუ ზი შენ დე ბა, მაგ რამ ზო გა დად, 
სპორ ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი
თა რე ბაც აუ ცი ლე ბე ლია. ასე ვე, მნიშ
ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა ის, რომ ქა
ლაქს არ აქვს მწვა ნე სივ რცე. მაქვს 
სურ ვი ლი, შევ ქმნათ ქა ლა ქის ცენ ტრა
ლუ რი პარ კი.

მსურს, გან ხორ ცი ელ დეს ქა ლა ქის 
ულა მა ზე სი და უძ ვე ლე სი შე ნო ბე ბის 
ფა სა დე ბის შე კე თე ბა/რეს ტავ რა ცი აც. 
ქა ლაქ ზე ვსა უბ რობ, მაგ რამ მი მაჩ ნია, 
რომ ყვე ლა სი კე თე, რაც ახალ ცი ხე ში 
იქ ნე ბა, სოფ ლე ბის მაც ხოვ რე ბელ თათ
ვი საც   ხელ მი საწ ვდო მი უნ და იყოს. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ უკა ნას კნელ 
წლებ ში ბევ რი რამ გა კეთ და, მა ინც 
პრობ ლე მად რჩე ბა სოფ ლი დან ქა ლაქ
ში მოძ რა ვი სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან
სპორ ტი. ამ პრობ ლე მით აუ ცი ლებ ლად 
და ვინ ტე რეს დე ბი, რად გან ადა მი ა ნებს 
ქა ლაქ ში ჩას ვლის ან ბავ შვე ბის  სხვა
დას ხვა გა სარ თობ, სპორ ტულ თუ შე
მეც ნე ბით ღო ნის ძი ე ბებ ზე ჩაყ ვა ნის 
პრობ ლე მა არ უნ და ჰქონ დეთ. უნ და გა
და იჭ რას წყალ მო მა რა გე ბის, სარ წყა ვი 
სის ტე მე ბი სა და გა ზი ფი ცი რე ბის სა
კით ხი, რაც უკ ვე დაწ ყე ბუ ლია.

ახალ ცი ხე საკ მა ოდ ძლი ე რია სოფ
ლის მე ურ ნე ო ბის მი მარ თუ ლე ბით, 
მაგ რამ ეს სფე რო უფ რო უნ და გან ვი
თარ დეს, რაც უფ რო გა აძ ლი ე რებს მუ
ნი ცი პა ლი ტეტს. სა ხელ მწი ფო გლე ხებ
სა და ფერ მე რებს არა ერთ სა ინ ტე რე სო 
პროგ რა მას სთა ვა ზობს. ბევ რი სარ გებ
ლობს კი დეც, მაგ რამ ინ ფორ მა ცი ის მე
ტად მი წო დე ბაა სა ჭი რო. მაქვს იდეა, 
შევ ქმნათ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თან არ სე
ბუ ლი სა კონ სულ ტა ციო სერ ვის ცენ ტრი, 
რო მე ლიც მო ქა ლა ქე ებს და ეხ მა რე ბა 
პროგ რა მე ბის გარ კვე ვა ში და ვიქ ნე ბით 
შუ ა მავ ლე ბი ცენ ტრა ლურ უწ ყე ბებ თან.

–ანუ,ფიქრობთ,ახალციხისგანვი
თარებისმთავარი პერსპექტივა სოფ
ლისმეურნეობაა?

– არა მხო ლოდ... ახალ ცი ხეს, ტუ რის
ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბით გან ვი თა რე ბის 
უდი დე სი პო ტენ ცი ა ლი აქვს. ახალ
ცი ხის ცი ხის ტე რი ტო რია უნი კა ლუ რი 
უბა ნია, სა დაც 5 აღ მსა რებ ლო ბა იყ რის 
თავს. მი სი კი დევ უფ რო გან ვი თა რე ბა, 
პო პუ ლა რი ზა ცია აუ ცი ლე ბე ლია. ტუ
რიზ მის ხელ შეწ ყო ბა ხე ლი სუფ ლე ბის
თვის პრი ო რი ტე ტუ ლია და ტუ რის ტუ
ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წეს რი გე ბაც 
აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს. მა გა ლი
თად, აწ ყუ რის ღვთის მშობ ლის ეკ ლე
სი ის რე ა ბი ლი ტა ცია იყო თა ო ბე ბის 
ოც ნე ბა, მი სი აღ დგე ნა/რე ა ბი ლი ტა ცია 
დიდ თან ხებ თან გახლდათ და კავ ში
რე ბუ ლი. ქარ თუ ფონ დი სა და ბა ტო ნი 
ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის სრუ ლი მხარ და
ჭე რით კომ პლექ სი დას რუ ლე ბის ეტაპ
ზეა. ასე ვე მიმ დი ნა რე ობს თი სე ლი სა 
და ბი ე თის მო ნას ტრე ბის რე ა ბი ლი ტა
ცია, ეს სა მი ტა ძა რი და იქ არ სე ბუ ლი 
ცი ხე სი მაგ რე ე ბი შექ მნის უნი კა ლურ 
ტუ რის ტულ კომ პლექს, რაც მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის გან ვი თა რე ბი სათ ვის გან სა
კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია.

ხე ლი სუფ ლე ბა რე გი ო ნებს გან სა
კუთ რე ბულ ყუ რად ღე ბას აქ ცევს და 
დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, გუნ დთან ერ თად, 
ბევრ მნიშ ვნე ლო ვან პრო ექტს გან ვა
ხორ ცი ე ლებ.

– მოგეცემათ ამის საშუალება? და
საინტერესოა, ეთნიკური მრავალ
ფეროვნებით გამორჩეულ მუნიციპა
ლიტეტში, ეთნიკური უმცირესობების
მხარდაჭერისიმედიცთუგაქვთ?

– დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ჩე მი მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბა მხარს და მი
ჭერს და არ ჩევ ნებ ში და მა ჯე რებ ლად 
გა ვი მარ ჯვებ!

ოჯახი–ირაკლილაზარაშვილის
კომფორტისზონა

ირაკ ლი ლა ზა რაშ ვი ლის მეუღლე, ნი ნო ხუ ციშ ვი ლი წარ მო შო ბით ახალ ცი ხე
ლია. 1314 წლის იყო, რო ცა ერთ დღეს ქუ ჩა ში გო გო შე ამ ჩნია და მო ი ხიბ ლა. გა
ი კით ხა, გა მო ი კით ხა და აღ მო ა ჩი ნა, რომ არა ერ თი სა ერ თო მე გო ბა რი ჰყავ დათ. 
სწო რედ მა თი დახ მა რე ბით, ერ თმა ნეთს პირ ვე ლად, ახალ ცი ხის ცენ ტრში, თა მარ 
მე ფის ძეგ ლთან შეხ ვდნენ.

სა უ კე თე სო მე გობ რე ბი გახ დნენ, თუმ ცა ერ თმა ნე თი ყო ველ თვის მოს წონ დათ. 
გარ კვე უ ლი პე რი ო დი მა თი გზე ბი გა ი ყა რა. ოღონდ დრო ე ბით – უმაღ ლე სი სას წავ
ლებ ლე ბის დას რუ ლე ბამ დე. ნი ნომ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის ფა კულ ტე ტი და
ამ თავ რა და 15 წელ ზე მე ტია პარ ლა მენ ტში, ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ცი ის კო მი ტეტ
ში მუ შა ობს.

წყვილს 2 ვა ჟი ჰყავს: 9 წლის ზუ რა ბი და 7 წლის და ვი თი. და ვითს სა ხე ლი ძმამ 
და არ ქვა – აი ჩე მა „და თუ ნია“ მინ და ერ ქვა სო. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მხო ლოდ 
2 წლით უფ რო სია, შე იძ ლე ბა ით ქვას, ზუ რა ბი ძმას თა ვად ზრდის. ბი ჭე ბი ძა ლი ან 
მხი ა რუ ლე ბი არი ან, არა სო დეს იწ ყე ნენ, ერ თმა ნეთს არ თო ბენ და ეთა მა შე ბი ან.

კან დი დატს ძა ლი ან უყ ვარს მოგ ზა უ რო ბა და სა ქარ თვე ლოს კუთ ხე ე ბი შე მოვ
ლი ლი აქვს. თუმ ცა გა დატ ვირ თუ ლი გრა ფი კის გა მო, შა ბა თო ბით „ოჯა ხის“ დღეს 
იწ ყობს ხოლ მე – ტე ლე ვი ზორს უყუ რებს და ის ვე ნებს, ცხა დია, ბი ჭე ბის ყი ჟი ნი
სა და ცელ ქო ბის ფონ ზე. მი სი მთა ვა რი კომ ფორ ტის ზო ნა ოჯა ხია. აქ, ნი ნო სა და 
ბი ჭე ბის გა რე მოც ვა ში, თავს ყვე ლა ზე მშვი დად და ბედ ნი ე რად გრძნობს. მსგავ სი 
ბედ ნი ე რე ბა მე გობ რებ თან ყოფ ნის დრო საც ეუფ ლე ბა ხოლ მე. იცის, რომ მე რო
ბის შემ თხვე ვა ში, თა ვი სუ ფა ლი დრო ნაკ ლე ბად ექ ნე ბა, რო გორც ოჯა ხის თვის ისე 
მე გობ რე ბის თვის, რად გან გუნ დთან ერ თად მშობ ლი უ რი, საყ ვა რე ლი ახალ ცი ხის
თვის, ბევ რი კარ გი საქ მის გა კე თე ბას გეგ მავს. 
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



2012 წლის შემდეგ უპრეცედენტოდ,
4,5ჯერ გაიზარდა ჯანდაცვის დაფი
ნანსება.

2013 წელს საყოველთაოჯანდაცვის
პროგრამისამოქ მე დე ბით, „ქარ თულ მა 
ოც ნე ბამ“ სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა  ჯან დაც
ვის ხა რის ხი ან სერ ვი სებ ზე უნი ვერ სა
ლურ ხელ მი საწ ვდო მო ბას. 2017 წლი
დან გა ნი საზ ღვრა ბე ნე ფი ცი ა რე ბის 
შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით დი ფე რენ ცი
ა ცი ის ახა ლი კრი ტე რი უ მე ბი. შე დე გად, 
40%დან 99.9%მდე გა ი ზარ და მო სახ
ლე ო ბის სერ ვი სე ბით მოც ვა, და ფი ნან
სდა 8,6 მლნზე მე ტი შემ თხვე ვა (2,8 
მლნ ბე ნე ფი ცი ა რი), რა ზეც   4,6 მლრდ 
ლარ ზე მე ტი გა მო ი ყო.  20132020 წლებ
ში, სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა
მით, ახალციხის მუნიციპალიტეტზე
გა მო ი ყო 38 695 307 ლა რი, და ფი ნან სდა 
72480 შემ თხვე ვა, მათ შო რის: გეგმუ
რი ამბულატორიული (3 460  821,1 ლა
რი, 211 667  ბე ნე ფი ცი ა რი), გადაუდებე
ლი ამბულატორიული (3188575 ლა რი, 
41821 მე ტი შემ თხვე ვა), გადაუდებელი
სტაციონარული(24580308 ლა რი, 17 587 
შემ თხვე ვა), გეგმური ქირურგიული  (5 
684 779  ლა რი, 5 544 შემ თხვე ვა), მშობი
არობადასაკეისროკვეთა(1825715 ლა
რი, 3185 შემ თხვე ვა) და ქიმიო,ჰორმო
ნოდასხივურითერაპია(1740253 ლა რი, 
3194 შემ თხვე ვა). გა ი ზარ და ონ კო ლო გი
უ რი პა ცი ენ ტე ბის ქი მი ო თე რა პია/სხი
ვუ რი თე რა პი ის კომ პო ნენ ტში არ სე ბუ
ლი ლი მი ტი 8 000 ლა რის ოდე ნო ბით.

ქრონიკული დაავადების მქონე
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის მედიკა
მენტებზე ხელმისაწვდომობის პროგ
რამა ამოქ მედ და სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლი პი რე ბის (სა რე ი ტინ გო ქუ ლა 100 
ათა სამ დე), სა პენ სიო ასა კის მო ქა ლა
ქე ე ბი სა  და შშმ ბავ შვე ბის თვის, ვე
ტე რა ნე ბი სა და გამ ყო ფი ხა ზის სოფ
ლე ბის მო სახ ლე ო ბის თვის. 20172021 
წლებ ში, ახალ ცი ხე ში  და ფი ნან სდა 
2710  ბე ნე ფი ცი ა რი (60 916 ლა რი).    

2012 წლის შემ დეგ, 3,4ჯერ – 29,0 მი
ლი ო ნი ლა რი დან 100,7 მი ლი ონ ლა
რამ დე გა ი ზარ და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე

ტი დან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
დაფინანსება,მათ შო რის, უპ რე ცე დენ
ტოდ, 7ჯერ გა ი ზარ და იმუნიზაციის
პროგრამის ბიუჯეტი (24.1 მლნ ლა რი 
შე ად გი ნა). სა ხელ მწი ფო უზ რუნ ველ
ყოფს 13 და ა ვა დე ბის პრე ვენ ცი ას, წარ
მა ტე ბით და ი ნერ გა 5 ახა ლი ვაქ ცი ნა.  
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში  86,8%ია იმუ ნი
ზა ცი ით მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფის მოც ვის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი.  ტუბერკულოზის ეროვ
ნულიპროგრამითგან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის შე დე გად, უკა ნას კნელ 
წლებ ში შემ ცირ და ტუ ბერ კუ ლო ზის გავ
რცე ლე ბა – 2013 წლის შემ დეგ, ახალ ცი
ხე ში, პროგ რა მით, 73მა პა ცი ენ ტმა სტა
ცი ო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბით  (250 569 
ლა რი) ისარ გებ ლა, ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი 
მომ სა ხუ რე ბით – 548მა (58082 ლა რი). 
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის
სფეროშიხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან გა
ტა რე ბუ ლი თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი ტი
კის შე დე გად, 2017 წელს და ფიქ სირ და 
დე და თა სიკ ვდი ლო ბის ყვე ლა ზე და ბა
ლი მაჩ ვე ნებ ლი, წი ნა წლებ თან შე და
რე ბით (13.1/100 000 ცოც ხალ შო ბილ ზე). 
2018 წლი დან 8მდე გა ი ზარ და ვი ზი ტე
ბის რა ო დე ნო ბა ორ სულ თათ ვის. 2014 

წლი დან ყვე ლა ორ სუ ლი უზ რუნ ველ
ყო ფი ლია ფო ლი უ მის მჟა ვი თა და რკი
ნის პრე პა რა ტით. 20132020 წლებ ში, 
ახალ ცი ხე ში, ან ტე ნა ტა ლუ რი სერ ვი სი  
5 786მა ორ სულ მა მი ი ღო (318293 ლა რი), 
მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლია 
– 1630.

2015 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში, მსოფ
ლი ო ში პირ ვე ლად, და იწ ყო C ჰეპა
ტიტის ელიმინაციის (აღმოფხვრის)
პროგრამა (21,7 მლნ ლა რი). პროგ რა მა 
მო ი ცავს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე
ბი სათ ვის უფა სო სკრი ნინგს, და ა ვა
დე ბის დი აგ ნოს ტი კა სა და კომ პა ნია 
„გი ლე ა დის“ და ფი ნან სე ბით C ჰე პა ტი
ტით და ა ვა დე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბის უფა
სო მკურ ნა ლო ბას უახ ლე სი თა ო ბის 
ძვი რად ღი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბით.  
პროგ რა მის დაწ ყე ბი დან 2021 წლის 1 
მა ი სამ დე, გა მოკ ვლე უ ლია 2,3 მლნ ბე
ნე ფი ცი ა რი, მკურ ნა ლო ბა ში ჩა ერ თო  74 
ათას ზე მე ტი და და ას რუ ლა 70 ათას ზე 
მეტ მა პირ მა, მიღ წე უ ლია უპ რე ცე დენ
ტო შე დე გი – სრუ ლად გა ნი კურ ნა და ა
ვა დე ბულ თა 98,9%, გა დარ ჩა 68 ათა სი 
ადა მი ა ნის სი ცოც ხლე. სა ქარ თვე ლო 
Cჰე პა ტიტ თან ბრძო ლა ში გლო ბა ლურ 
ლი დე რა დაა აღი ა რე ბუ ლი. ახალციხე
ში მკურნალობასა და სადიაგნოსტი
კოკვლევებშიჩართულიიყო324პირი
(55 262ლარი).

2013 წლიდან ხორციელდება პირ
ველადი ჯანდაცვის განახლებული
ქსელის მოწყობა. პირ ვე ლა დი ჯან
დაც ვი სა და სოფ ლის ექი მის რო ლის 
გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით, 2014 წლი დან 
სა ხელ მწი ფოს სრუ ლი კომ პე ტენ ცია 
გახ და „სოფლის ექიმის“ პროგრამის
მარ თვა.  2014 წლის მა ი სი დან 30%ით 
გა ი ზარ და სოფლის ექიმებისა და ექ
თნებისხელფასი;2019 წელს „სოფ ლის 
ექი მის“ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა ში მო
ნა წი ლე სოფ ლის ექი მე ბი/ექ თნე ბი  
გა და ვიდ ნენ სსიპ სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი
ე ბის კო ორ დი ნა ცი ი სა და გა და უ დე ბე
ლი დახ მა რე ბის ცენ ტრის მარ თვა ში, 
სა ხელ მწი ფო აფი ნან სებს მა თი საქ მი ა
ნო ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ ხარ ჯებს. მიკ
რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე ფი ზი კურ 
პი რად და რე გის ტრი რე ბის შემ თხვე ვა
ში, სოფ ლის ექი მე ბი/ექ თნე ბი თა ვი
სუფ ლდე ბი ან სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა
დის გან. მუნიციპალიტეტს46სოფლის
ექიმიდაექთანიემსახურება.

ინფრასტრუქტურულიპროექტები
20142020 წლებში, ახალციხის მუნი

ციპალიტეტში, განხორციელდა შემდე
გი ინფრასტრუქტურული პროექტები: ქ. 
ვა ლე ში „ჯამ რთე ლო ბის სახ ლის“ რე ა ბი
ლი ტა ცია (235  734 ლა რი), ამ ბუ ლა ტო რი ე
ბის მშე ნებ ლო ბა სოფ. ურა ველ ში (114 550 

ლა რი), კლდე ში (99 532 ლა რი), ღრელ ში 
(85 225 ლა რი), სა ძელ ში (104 400 ლა რი), 
აგა რა ში (95 649 ლა რი), თი სელ ში (80 340 
ლა რი), ხე ოთ ში (87 368 ლა რი), სრუ ლი რე
ა ბი ლი ტა ცია სხვი ლის ში (61 084 ლა რი), 
პა ტა რა პა მაჯ ში – (17 930 ლა რი); სო ფელ 
დიდ პა მაჯ ში  ამ ბუ ლა ტო რი ის რე ა ბი ლი
ტა ცია (8 594 ლა რი).

დევნილები – ქ. ახალ ცი ხე, რუს თა ვე
ლის ქ. №133, ბი ნე ბის სრუ ლი რე ა ბი ლი
ტა ცია (66 ბი ნა) – 763 983 ლა რი. ნა წი ლობ
რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია, წყალ მო მა რა გე ბა 
და სა ბავ შვო სკვე რის მოწ ყო ბა – 163  900 
ლა რი.

2020 წელს, 2013 წელთან შედარე
ბით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს და
ფინანსება 1,5ჯერ გაიზარდა, ჯან
მრთელობისდაცვისხარჯებიდაარა
ფინანსურიაქტივები–104,8ათასიდან
160,8ათასლარამდე.

მუნიციპალიტეტის მიერ ხორცი
ელდება სამედიცინო მომსახურების 
დაფინანასება, რომლის ფარგლებშიც 
ფინანსდება სადიაგნოსტიკო გამოკ
ვლევები, გეგმური და ურგენტული ოპე
რაციების თანადაფინანსება/დაფი
ნანსება. ონკოლოგიურ დაავადებათა 
მქონე მოქალაქეთა მკურნალობის (მათ 
შორის მედიკამენტოზური მკურნალო
ბის) თანადაფინანსება/დაფინანსება. 
მედიკამენტოზური მკურნალობის და
ფინანსება. თირკმლის ტერმინალური 
უკმარისობით დაავადებულთა დახმა
რება. მოსახლეობის სამედიცინო მკურ
ნალობის დაფინანსება.

ხარისხიანიდახელმისაწვდომი
სამედიცინო მომსახურების უზ
რუნველსაყოფად:

 � გა იზ რდე ბა მო სახ ლე ო ბის ხელ მი
საწ ვდო მო ბა ჯან მრთე ლო ბის დაც
ვის ხა რის ხი ან სერ ვი სებ ზე და სამ
კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბებ ზე;

 � გა იზ რდე ბა ჯან მრთე ლო ბის დაც
ვის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი პერ
სო ნა ლის შრო მის ანაზ ღა უ რე ბა და 
უწ ყვეტ გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ
ვდო მო ბა;

 � სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ
რა მით, კვლავ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იქ ნე ბა სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე ბის 
ფი ნან სუ რი და გე ოგ რა ფი უ ლი ხელ
მი საწ ვდო მო ბა, მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბი 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლნი იქ ნე ბი ან შე სა
ბა მი სი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბით 
და სამ კურ ნა ლო მე დი კა მენ ტე ბით;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა ეფექ ტი ა ნი სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბი სა ზო გა
დო ებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის და 
პრი ო რი ტე ტულ სფე რო ებ ში მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბი სათ
ვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
მი სა წო დებ ლად; 

 � გა იზ რდე ბა ჯან მრთე ლო ბის დაც
ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის 
მიზ ნობ რი ო ბა და ეფექ ტი ა ნო ბა 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ჩარ თუ ლო ბით;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა ჯან დაც ვის 
სფე როს უმ თავ რე სი პრი ო რი ტე ტის 
– პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სის ტე მის 
რე ფორ მის მომ დევ ნო ეტა პი. გა
იზ რდე ბა სის ტე მის „მე კა რიბ ჭის“ 
ფუნ ქცია – უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ
ნე ბა მო სახ ლე ო ბის ავა დო ბის ად
რე უ ლი გა მოვ ლე ნა და შე კა ვე ბა;

 � გა იზ რდე ბა სოფ ლის ექი მი სა და ოჯა
ხის ექი მის რო ლი და მნიშ ვნე ლო ბა;

 � გა იზ რდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მხრი დან ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის 
სფე როს და ფი ნან სე ბა;

 � და იხ ვე წე ბა და გა ფარ თოვ დე ბა 
ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მუ ნი ცი პა
ლუ რი პროგ რა მე ბი. 

ჯანმრთელობისდაცვა
„ქართულიოცნებისთვის“უმთავრესიღირებულებაარისადამიანი,
ხოლოსაქმიანობისუმნიშვნელოვანესიპრინციპი–ადამიანზე,მის
ღირსებაზე, სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ხარისხია
ნი და საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი, სოციალური სამართლია
ნობისპრინციპზედაფუძნებულიჯანმრთელობისდაცვისსისტემის
შენარჩუნებადაშემდგომიგანვითარება„ქართულიოცნების“ერთ
ერთიუმთავრესიპრიორიტეტია.

6 qarTuli ocneba 41

ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



2012წლისშემდეგ,2,7ჯერ–1,7მილი
არდიდან 4,7  მილიარდ ლარამდე გაი
ზარდასოციალურიდაცვისსფეროსდა
ფინანსება.

2012 წლის შემდეგ, ეტაპობრივად გა
იზარდა სახელმწიფო პენსიის ოდენო
ბები: 2012 წლი სათ ვის სა პენ სიო ასა კის 
პირ თა პენ სია 100 ლა რი იყო, 2020 წლის 
იან ვრი დან 2,2ჯერ მე ტი –  220 ლა რი,  70
წლისდამეტი ასაკის მოქალაქეთა პენ
სია – 250 ლა რი; 2021 წლი დან პენ სი ის 
ოდე ნო ბა 240 ლა რით გა ნი საზ ღვრა, 70 
წელს გა და ცი ლე ბულ თა კი 275 ლა რით. 
2016 წლი დან გა ნი საზ ღვრა პენ სი ის და
ნა მა ტი მაღალმთიანდასახლებაშიმუდ
მივად მცხოვრები მოქალაქეებისათვის, 
რაც შე ად გენს ასა კით პენ სი ის ოდე ნო ბის 
20%ს (264 ლა რის ნაც ვლად 288 ლა რი, 
ხო ლო მთა ში მცხოვ რე ბი 70 წლის და მე
ტი ასა კის პენ სი ო ნე რი – 330 ლა რი). და ნა
მატს იღე ბენ მა ღალ მთი ან და სახ ლე ბა ში 
მუდ მი ვად მცხოვ რე ბი სო ცი ა ლუ რი პა კე
ტის მიმ ღე ბი პი რე ბი (და ნა მა ტი – სო ცი
ა ლუ რი პა კე ტის 20%). 2017 წლის იან ვრი
დან გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მა ღალ მთი ა ნი 
აბო ნენ ტის (სა ყო ფაც ხოვ რე ბო მომ ხმა
რებ ლის) მი ერ მა ღალ მთი ან და სახ ლე
ბა ში მოხ მა რე ბუ ლი ელე ნერ გი ის ყო ველ
თვი უ რი სა ფა სუ რის 50%ის ანაზ ღა უ რე ბა 
(არაუმე ტეს 100 კვტ/სთ). ახალციხის მუ
ნიციპალიტეტში სა ხელ მწი ფო პენ სი ის 
მიმ ღე ბია  (1.04.2021 წ. მდგო მა რე ო ბით)  
7560 პი რი. 2012 წლის შემ დეგ, 2.2ჯერ – 
9 219 123დან 20 536 836  ლა რამ დე გა ი ზარ
და პენ სი ე ბის ანაზ ღა უ რე ბა ზე გა წე უ ლი 
ხარ ჯი. 20132021 წლებ ში, ასა კით პენ სი
ო ნერ თა სა პენ სიო ანაზ ღა უ რე ბა ზე სულ 
129 129 120 ლა რი და ი ხარ ჯა.

2013 წლი დან და ზუს ტდა სა ხელ მწი ფოს 
წი ნა შე გან სა კუთ რე ბუ ლი სამ სა ხუ რის 
გავ ლის, აგ რეთ ვე ამ პირ თა მი ერ შე სა ბა
მი სი ასა კის მიღ წე ვის, შე საძ ლებ ლო ბის 
შეზ ღუდ ვის და გარ დაც ვა ლე ბის გა მო გა
სა ცე მი კომ პენ სა ცი ის ოდე ნო ბა. ახალ
ციხის მუნიციპალიტეტში სა ხელ მწი ფო 
კომ პენ სა ცი ის მიმ ღე ბია (1.04.2021 წლის 
მდგო მა რე ო ბით) 289 პი რი. 2012 წლის შემ
დეგ, სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ებ ზე გა
წე უ ლი ხარ ჯი 4.3ჯერ   300 825 ლა რი დან  
1 308 820 ლა რამ დე გა ი ზარ და და 20132021 
წლებ ში სულ გა ცე მუ ლია 8 365 580 ლა რი.

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფე
ბისსოციალურიდახმარებისპროგრამის
ფარგლებში, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი 
ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის ტრი
რე ბუ ლი, სი ღა რი ბის ზღვარ ს ქვემოთ მყო
ფი ოჯა ხე ბი  უზ რუნ ველ ყო ფილ ნი არი ან 
მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბით 
– სა არ სე ბო შემ წე ო ბით. პროგ რა მით ასე
ვე  გა ი ცე მა: ორ სუ ლო ბის, მშო ბი ა რო ბი სა 
და ბავ შვის მოვ ლის, ახალ შო ბი ლის შვი
ლა დაყ ვა ნის გა მო დახ მა რე ბის,  ლტოლ
ვილ თა და დევ ნილ თათ ვის შემ წე ო ბე ბის, 
შრო მი თი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბი სას 
მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზ ღა უ რე ბა და სხვა 
შემ წე ო ბე ბი. ახალციხის მუნიციპალი
ტეტში სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბით უზ
რუნ ველ ყო ფი ლია სი ღა რი ბის ზღვარს 
ქვე მოთ მყო ფი 836 (1.04.2021 წ. მდგო მა
რე ო ბით) ოჯა ხი. 2012 წლის შემ დეგ, სა არ
სე ბო შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 1  180 
ათა სი ლა რი დან 1 627 ათას ლა რამ დე გა ი
ზარ და და 20132021  წლებ ში სულ და ი ხარ
ჯა 12 555 ათა სი ლა რი, მათ შო რის პენ სი
ო ნე რებ ზე – 3 097 ათა სი, შშმ პი რებ ზე – 1 
284 ათა სი, ბავ შვებ ზე – 4 728 ათა სი. შშმ
პირები,მარჩენალდაკარგულებიდასხვა
სოციალურ კატეგორიებს მიკუთვნებულ
პირთა წრე ყო ველ თვი უ რად უზ რუნ ველ
ყო ფი ლია სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით – მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით სარ
გებ ლობს 1838 მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფი. 2012 
წლის შემ დეგ, 5,7ჯერ – 483 823 ლა რი დან 
2 735 213 ლა რამ დე გა ი ზარ და გა წე უ ლი 
ხარ ჯი, 20132021 წლებ ში სულ გა ცე მუ ლია  
17 083 456 ლა რი.

ახალციხის მუნიციპალიტეტში 283 
დევ ნი ლია (1.04.2021 წ. მდგო მა რე ო ბით). 

2012 წლის შემ დეგ, დევ ნილ თა შემ წე ო
ბებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 82 876 ლა რი დან 
157 095 ლა რამ დე გა ი ზარ და და, 20132021 
წლებ ში, და ი ხარ ჯა სულ 1  163 314 ლა რი. 
დევნილებზეზრუნ ვა,  მა თი  გან სახ ლე ბა 
და სო ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა  სა ხელ მწი ფოს ერთერ
თი უმ თავ რე სი  პრი ო რი ტე ტია. 2013 წლი
დან, გან სახ ლე ბის კრი ტე რი უ მე ბის შე
სა ბა მი სად, დევ ნი ლებს ახა ლა შე ნე ბულ 
კორ პუ სებ ში ბი ნე ბი და სოფ ლად სახ ლე
ბი გა და ე ცე მათ. 2013 წლი დან (2021 წლის 
ივ ლი სის მო ნა ცე მე ბით), სა ქარ თვე ლოს 
მას შტა ბით, განსახლებისპროგრამებით,
საც ხოვ რე ბე ლი ფარ თი 23 068მდე დევ
ნილ ოჯახს გა და ე ცა, აქე დან ახალციხე
შიდაკ მა ყო ფილ და 473 ოჯა ხი – 34 ოჯახს 
გა და ე ცა ბი ნა ახა ლა შე ნე ბულ და რე ა ბი
ლი ტი რე ბულ კორ პუ სებ ში, „სოფ ლად სახ
ლის“  პრო ექ ტით სა ხელ მწი ფომ სახ ლი 5 
დევ ნილ ოჯახს შე უს ყი და; სა ხელ მწი ფო 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ფარ თი 68  დევ
ნილ ოჯახს და უ კა ნონ და. სა ქარ თვე ლოს 
მას შტა ბით,  მიმ დი ნა რე წლის ბო ლომ დე, 
და მა ტე ბით 1 359 დევ ნი ლი ოჯა ხი გან სახ
ლდე ბა.

დემოგრაფიული მდგომარეობის გა
უმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამით
(მე სა მე და მომ დევ ნო ბავ შვი) ახალ ცი
ხე ში და ფი ნან სე ბუ ლია 226 ბე ნე ფი ცი ა
რი (1.04,2021 წ. მდგო მა რე ო ბით), 20162021 
წლებ ში, სულ და ი ხარ ჯა 2 159 999  ლა რი, 
მათ შო რის, 2020 წელს – 444 200 ლა რი. 

ახალი კორონავირუსის გლობალურ
გამოწვევასთან სწრაფად და ეფექტია
ნად გამკლავების მიზნით, სოციალური
დაცვის მიმართულებით გატარდა მნიშ
ვნელოვანი ღონისძიებები, კერძოდ:
სა ხელ მწი ფო გა სა ცემ ლე ბის უწ ყვე ტად 
გა ცე მა, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
სტა ტუ სის იუ რი დი უ ლი ძა ლის შე ნარ ჩუ
ნე ბა და სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის უწ ყვე ტად 
გაგ რძე ლე ბა, იან ვრი დან შე ჩე რე ბუ ლი 
სა არ სე ბო შემ წე ო ბე ბის გა ნახ ლე ბა და 
სა არ სე ბო შემ წე ო ბის მიმ ღე ბი ოჯა ხე
ბის თვის ფუ ლა დი დახ მა რე ბის გა ცე მის 
უწ ყვე ტო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და სხვ. ახა
ლი კორონავირუსით გამოწვეული სო
ციალურეკონომიკური მდგომარეობის
გაუარესების გამო, მოსახლეობის სოცი
ალური დახმარების მიზნით, 20202021 
წ.წ,  სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან გა მო ი ყო 
193 014 865 ლა რი, აქე დან ახალ ცი ხის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ზე  გა მო ყო ფი ლია – 1  829 
518 ლა რი.  სახელმწიფოდახმარებისმი
ღებისუფლება6თვისვადითმოიპოვეს:
სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა
ცემ თა ბა ზა ში რე გის ტრი რე ბულ მა (65001
100000 ქუ ლა) ოჯა ხებ მა, წევ რთა რა ო დე
ნო ბის შე სა ბა მი სად (1წევ რი ა ნი – 70 ლ; 
2წევ რი ა ნი – 90 ლ; 3 და მე ტი წევ რი, თი
თო ე ულ ზე – 35 ლ). 2020 წელს, პროგ რა მა
ში,  ახალციხეშიჩარ თუ ლი იყო 760 ოჯა
ხი, 2021 წელს – 846 ოჯა ხი. ყოველთვიური
დახმარება (თვე ში 100 ლა რი) გა ნი საზ
ღვრა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის 
მო ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 
100  000მდე სა რე ი ტინ გო ქუ ლის მქო
ნე ოჯა ხე ბის თვი საც, რო მელ თაც ჰყავთ 
3 ან მე ტი 16 წლის ჩათ ვლით ასა კის შვი
ლი. პროგ რა მით ახალ ცი ხე ში, 2020 წელს 
ისარ გებ ლა 171მა ოჯახ მა, 2021 წ. (ივ ნი სის 
მო ნა ცე მე ბით) – 190მა. მკვეთრადგამო
ხატულიშშმპირებისადა18წლამდეშშმ
ბავშვებისთვის, და მა ტე ბით გა მო ყო ფი
ლია 100 ლა რი. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პროგ
რა მით ისარ გებ ლა 2020 წ. 495მა, 2021 წ.  
(ივ ნი სის მდგო მა რე ო ბით) – 487მა პირ მა.

„ახალი კორონავირუსით (SARSCOV2)
გამოწვეულიინფექციის(COVID19)შედე
გად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების
მიზნობრივი, სახელმწიფო პროგრამის
დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის, 2020 წლის 4 მა ი სის №286 
დად გე ნი ლე ბის თა ნახ მად, სსიპ და საქ
მე ბის სა ხელ წი ფო სა ა გენ ტო გა ნი საზ
ღვრა პროგ რა მის ერთერთ გან მა ხორ ცი
ე ლე ბელ უწ ყე ბად. სა ა გენ ტოს და ე ვა ლა 

კომ პენ სა ცი ე ბის გა ცე მა იმ და საქ მე ბულ/
თვით და საქ მე ბულ თათ ვის, ვინც პან დე
მი ის შე დე გად  სამ სა ხუ რი ან შე მო სა ვა ლი 
და კარ გა. დაქირავებით დასაქმებულე
ბისთვის კომპენსაციის ოდენობა  თვე
ში200ლარი6თვით,გა ი ცა ორ ეტა პად: I 
ეტა პი – 2020 წლის მა ი სი დან და იწ ყო და 
162 271მა პირ მა მი ი ღო 131 237 800 ლა რი; 
II ეტა პი – 2021 წლის იან ვრი დან 157 638მა 
პირ მა მი ი ღო 141 947 400 ლა რი. არა ფორ
მა ლუ რი თვით და საქ მე ბუ ლე ბის იდენ
ტი ფი ცი რე ბი სა და მათ თვის ერ თჯე რა დი 
კომ პენ სა ცი ე ბის გა ცე მის მიზ ნით, შე იქ
მნა უწ ყე ბა თა შო რი სი კო მი სია, ხო ლო სა
ა გენ ტომ შე ას რუ ლა კო მი სი ის სა მუ შაო 
ჯგუ ფის ფუნ ქცი ე ბი. ერთჯერადი300ლა
რიანი კომპენსაცია მი ი ღო 248 867მა 
ფორ მა ლურ მა და არა ფორ მა ლურ მა 
თვით და საქ მე ბულ მა, ჯამ ში  გა და ი რიც ხა 
74 660 000 ლა რი. 2020 წლის 4 დე კემ ბრი
დან და იწ ყო  ერ თჯე რა დი, 300ლა რი ა ნი 
კომ პენ სა ცი ე ბის გა ცე მის მე ო რე ტალ ღა 
იმ პი რე ბის თვის, ვი საც შე ე ხო შეზ ღუდ ვე
ბი, და კარ გეს შე მო სა ვა ლი ან შე უ ჩერ დათ 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა – 121 634 პირ ზე 
ჯამ ში გა და ი რიც ხა 36 490 200 ლა რი.

2020 წელს, 2013 წელთან შედარებით,
სოციალურიდაცვისხარჯებიდაარაფი
ნანსურიაქტივები797,5ათასიდან1183.7
ათასლარამდეგაიზარდა.

მუნიციპალიტეტისმიერხორციელდე
ბა არაერთი მნიშვნელოვანი პროგრამა,
მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლო
ბების მქონე პირთა სოციალური დახმა
რების, სოციალურად დაუცველი პირების, 
უსახლკაროების კვებით უზრუნველყო
ფა, ხანძრით დაზარალებული ოჯახების 
ერთჯერადი დახმარება, იძულებით გა
დაადგილებულ პირთა, დევნილთა და 
უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური 
დახმარება, ქალაქ ახალციხეში მგზავ
რთა გადაყვანის შეღავათის პროგრამა, 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგის
ტრირებული ახალშობილთა ოჯახების 
სოციალური დახმარება, ახალციხის მუ
ნიციპალიტეტში სტიქიის  შედეგად დაზა
რალებული ოჯახების თანადაფინანსება, 
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სახელო
ვნებო სკოლებში სოციალური შეღავათე
ბის მქონე პირთა? შვი?ლებისათვის სო
ციალური დახმარება და სხვ.

სამართლიანი, გამჭვირვალე და
ეფექტიანი სოციალური დაცვის სისტე
მის ფუნქციონირების, სიღატაკის დაძ
ლევისადა სიღარიბის შემცირების, მო
სახლეობის სოციალური მდგომარეობის
შემდგომი გაუმჯობესებისა და დასაქმე
ბისუზრუნველყოფისმიზნით:

 � შე იქ მნე ბა მდგრა დი, ეფექ ტი ა ნი, კო
ორ დი ნი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი დაც
ვის სის ტე მის სა კა ნონ მდებ ლო გა
რან ტი ე ბი;

 � გა უმ ჯო ბეს დე ბა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
მე ქა ნიზ მე ბი, ყო ვე ლი მო ქა ლა ქის 
სხვა დას ხვა სო ცი ა ლუ რი რის კე ბი სა
გან დაც ვის მიზ ნით;

 � გა უმ ჯო ბეს დე ბა და საქ მე ბი სა და სო
ცი ა ლუ რი გა სა ცემ ლე ბის სის ტე მა;

 � გა იზ რდე ბა სა ხელ მწი ფო მიზ ნობ რი
ვი პროგ რა მე ბის ხა რის ხი და ხელ
მი საწ ვდო მო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი მდგო მა
რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად;

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი ოჯა ხე ბი კვლავ უზ რუნ
ველ ყო ფი ლნი იქ ნე ბი ან სა არ სე ბო 
შემ წე ო ბით;

 � გაგ რძელ დე ბა მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბი
სათ ვის სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის გა ცე მა;

 � გაგ რძელ დე ბა დე მოგ რა ფი უ ლი 
მდგო მა რე ო ბის ხელ შემ წყო ბი ღო
ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა;

 � გა იზ რდე ბა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის მიზ ნობ რი
ო ბა და ეფექ ტი ა ნო ბა ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბით;

 � გა იზ რდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი
დან სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე როს 
და ფი ნან სე ბა;

 � და იხ ვე წე ბა და გა ფარ თოვ დე ბა სო
ცი ა ლუ რი სფე როს მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მე ბი.

მუნიციპალიტეტის პროგრამას – შშმ
პირთასოციალურიდახმარება –დაემა
ტებაორიქვეპროგრამა/პროექტი:

 � შშმ პი რე ბის რეკ რე ა ცია  და რე ა
ბი ლი ტა ცია  რე ა დაპ ტი რე ბულ გა
რე მო ში (და სას ვე ნე ბელ სახ ლში), 
ქვეპ როგ რა მის/პრო ექ ტის მი ზა ნია 
–  შშმ პირ თა ფი ზი კუ რი და ფსი ქი კუ
რი გა ჯან სა ღე ბის თვის სპე ცი ა ლუ რი 
გა რე მოს შექ მნა, მათ თვის ფი ზი კუ
რი, გო ნებ რი ვი და სო ცი ა ლუ რი პო
ტენ ცი ა ლის შე სა ნარ ჩუ ნე ბა, რა თა  
თა ნაბ რად ხელ მი საწ ვდო მი გახ დეს 
მა თი სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ მი ა ნო ბის 
ყვე ლა სფე რო ში და მო უ კი დებ ლად 
ჩარ თვა და მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა 
(ბი უ ჯე ტი: 2021 წ. გეგ მა – 2400 ლა რი, 
ბე ნე ფი ცი ა რი – 10). 

 � უსი ნათ ლო პი რე ბის გა დამ ზა დე ბა, 
ხმო ვან კომ პი უ ტე რულ ტექ ნო ლო გი
ებ ში; (ბი ჯე ტი 2021 წ. გეგ მა/ფაქ ტი – 
4480  ლა რი, ბე ნე ფი ცი ა რი – 5).

სოციალურიდაცვა
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სფე
რო ში გა დად გმუ ლი თი თო ე უ ლი ნა ბი ჯი 
გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ზეა გათ
ვლი ლი. ამის დას ტუ რია ის, რომ 2012
წელთან შედარებით, მნიშვნელოვნად,
2,5ჯერ გაიზარდა განათლებისა და
მეცნიერების დაფინანსება. 4ჯერ გა
იზარდა სკოლამდელი განათლების,
თითქმის2ჯერ–ზოგადიგანათლების,
5,3ჯერ–პროფესიულიგანათლებისდა
2ჯერ – უმაღლესი განათლების ბიუჯე
ტი. მასწავლებლის საბაზო ხელფასის
ზრდამ – 65%, ხოლო საშუალო ხელფა
სის–120%შეადგინა.600000მდემოს
წავლე უზრუნველყოფილია სასკოლო
სახელმძღვანელოებით. 2019 წლის 1 ოქ
ტომ ბრი დან და იწ ყო სა ჯა რო სკო ლე ბი სა 
და სა ბავ შვო ბა ღე ბის პე და გოგ თა ხელ
ფა სე ბის ზრდა და ეს პრო ცე სი მომ დევ
ნო წლებ შიც გაგ რძელ დე ბა. 

20132020 წლებ ში, სა ქარ თვე ლო ში, ზო
გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა
თა მშენებლობარეაბლიტაციისადააღ
ჭურვის მიზ ნით 427 მლნ 789,3 ათასი ლა რი 
და ი ხარ ჯა. მათ შო რის, 20172020 წლებ ში 
– 289 მლნ 137,8 ათასი ლა რი. 

20122020წ.წ.დასრულებულია68ახა
ლი საჯარო სკოლის მშენებლობა, ამ 
ეტაპ ზე მიმ დი ნა რე ობს 4 ახა ლი სა ჯა რო 
სკო ლის მშე ნებ ლო ბა, დას რუ ლე ბუ ლია 
140მდე სკო ლის სრული რეაბილიტა
ცია, მათ შო რის „ათას წლე უ ლის გა მოწ
ვე ვის ფონ დი – სა ქარ თვე ლო სა“ და სსიპ 
– სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა მეც ნი ე რო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის სა ა
გენ ტოს მი ერ სრუ ლად რე ა ბი ლი ტირ და 
91 სა ჯა რო სკო ლა, ნა წი ლობ რივ სა რე ა ბი
ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი ჩა უ ტარ და 1300ზე 
მეტ სა ჯა რო სკო ლის შე ნო ბას.

20172020წლებშიდასრულებულია42
საჯაროსკოლის(მათშორის,19მცირე
კონტინგენტიანისაჯაროსკოლა)სამშე
ნებლო სამუშაოები და მიმდინარეობს
4 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა,
ამასთან,მიმდინარეწელსიგეგმებადა
მატებით 2 ახალი სკოლის მშენებლო
ბის დაწყება. დასრულებულია 83 სკო
ლისსრულირეაბილიტაცია,მათშორის
„ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი
– საქართველოსა“ და სსიპ – საგანმა
ნათლებლო და სამეცნიერო ინფრას
ტრუქტურის განვითარების სააგენტოს
მიერსრულადრეაბილიტირდა41საჯა
როსკოლა,ნაწილობრივსარეაბილიტა
ციო სამუშაოები ჩაუტარდა 500ზე მეტ
საჯაროსკოლისშენობას;

გა ნათ ლე ბისა და მეც ნი ე რე ბის სა მი
ნის ტროს და ფი ნან სე ბით, სა ჯა რო სკო
ლებ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 608 სამედიცინო 
კა ბი ნე ტი (სკო ლის ექი მი). სა ჯა რო სკო
ლებ ში და საქ მე ბუ ლია 145ფსიქოლოგი.

„ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ ფუნ და მენ ტუ
რი ცვლი ლე ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა პრო
ფესიული განათლების სის ტე მის გა
ნსა ვი თა რებ ლად. 2013 წლი დან დღემ დე 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე
ბის თვის სა ხელ მწი ფომ, ჯამ ში,  300  მი
ლი ონ ლარ ზე მე ტი გა მო ყო, მათ შო რის, 
პრო ფე სი უ ლი კო ლე ჯე ბის მშე ნებ ლო
ბა/რე ა ბი ლი ტა ცია/აღ ჭურ ვის მიზ ნით 
და ი ხარ ჯა 100 მლნ ლარ ზე მე ტი. და
ფუძ ნდა 8 ახა ლი პრო ფე სი უ ლი და წე სე
ბუ ლე ბა და არ სე ბულ ქსელს და ე მა ტა 
16 ახა ლი ლო კა ცია. ყვე ლა სა ხელ მწი
ფო კო ლეჯს ჩა უ ტარ და სრუ ლი ან ნა
წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია, აშენ და 2 
ახა ლი სა ერ თო საც ხოვ რე ბე ლი. 10ზე 
მეტ პრო ფე სი ულ და წე სე ბუ ლე ბას ჩა უ
ტარ და სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია, მათ გან 
4 კო ლეჯ ში რე ა ბი ლი ტა ცია გან ხორ ცი
ელ და უნი ვერ სა ლუ რი დი ზა ი ნის ნორ
ვე გი უ ლი სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად. 14 
პრო ფე სი ულ და წე სე ბუ ლე ბა ში მო ეწ ყო 
ინო ვა ცი უ რი ლა ბო რა ტო რი ე ბი (FABLAB). 
2021 წელს საკ ვა ლი ფი კა ციო ან/და მომ
ზა დე ბა/გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მებ ზე 
სტუ დენტს/მსმე ნე ლებს პირ ვე ლად მი

ი ღე ბენ ახ ლად გან ვი თა რე ბუ ლი კო ლე
ჯე ბი/ფი ლი ა ლე ბი კას პში, მარ ნე ულ ში, 
დუ შეთ ში, ჩო ხა ტა ურ ში (გო რა ბე რე ჟო უ
ლი), ქე და ში, ფოთ სა და შუ ა ხევ ში. მიმ
დი ნა რე ობს და მა ტე ბით 5 პრო ფე სი უ ლი 
და წე სე ბუ ლე ბის/ფი ლი ა ლის სამ შე ნებ
ლო სა მუ შა ო ე ბი, რომლებიც სამ შე ნებ
ლო და სატ რან სპორ ტო მი მარ თუ ლე
ბებით სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მის კად რებს მო ამ ზა დებენ. 2018 
წელს დამ ტკიც და ახა ლი კა ნო ნი „პრო
ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“, რო
მელ მაც შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და ევ რო პულ 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცეს თან კი დევ 
უფ რო მე ტად და ახ ლო ე ბა. რე ფორ მის 
ფარ გლებ ში, გა ი ზარ და ვა უ ჩე რუ ლი და
ფი ნან სე ბა; ჩა მო ყა ლიბ და პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის მარ თვის ახა ლი მო დე ლი, 
რო მე ლიც კი დევ უფ რო გა აძ ლი ე რებს 
კერ ძო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბას პრო
ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ში; და ი ნერ გა ინ
ტეგ რი რე ბუ ლი პროგ რა მე ბი, რო მელ თა 
გავ ლის შემ დეგ სა ბა ზო (9 კლა სი) გა ნათ
ლე ბის მქო ნე პი რი სრუ ლი ზო გა დი გა
ნათ ლე ბის ატეს ტატ თან გა თა ნაბ რე ბულ 
დიპ ლომს მი ი ღებს; შე იქ მნა ზრდას
რულ თა მომ ზა დე ბაგა დამ ზა დე ბის შე
საძ ლებ ლო ბა, რაც და აკ მა ყო ფი ლებს 
შრო მის ბაზ რის მოთ ხოვ ნებს; გაძ ლი ერ
და ინ კლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე
ბა და სხვ.

2012 წლის შემ დეგ, 2,1ჯერ, გა ი ზარ
და უმაღლესი განათლების და ფი ნან
სე ბა. უმაღლესი განათლების ხელმი
საწვდომობის უზრუნველყოფისა და
სტუდენტთა მხარდაჭერის მიზნით: სა
ხელ მწი ფო სას წავ ლო და სა მა გის ტრო 
გრან ტე ბით ყო ველ წლი უ რად სრუ ლად/
ნა წი ლობ რივ ფი ნან სდე ბა 30 000მდე 
სტუ დენ ტი; გა ი ზარ და სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბი სა და მა ღა ლი აკა დე მი უ რი 
მიღ წე ვე ბის მქო ნე სტუ დენ ტთა მხარ
და ჭე რის (სტი პენ დი ე ბის) პროგ რა მის 
და ფი ნან სე ბა; სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე
ბით, ყო ველ წლი უ რად, ფი ნან სდე ბი
ან სტუ დენ ტე ბი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე
ბის III სა ფე ხუ რებ ზე (წლი უ რი ბი უ ჯე ტი 

2 მლნ 725 ათა სი ლარი); და ფი ნან სე ბა 
გა მო ე ყო ფათ უც ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე
ებს, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს უმაღ
ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე
ბებ ში სწავ ლას აგ რძე ლე ბენ ერ თი ა ნი 
ეროვ ნუ ლი/სა მა გის ტრო გა მოც დე ბის 
შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე (წლი უ რი ბი უ
ჯე ტი – 285 ათა სი ლა რი); სა ხელ მწი ფო 
აგ რძე ლებს გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე 
სოფ ლებ ში და ზა რა ლე ბუ ლი სტუ დენ
ტე ბის სწავ ლის და ფი ნან სე ბას (პროგ
რა მის ბი უ ჯე ტი – 5 მლნ ლა რი); გა ი ცე მა 
სა ხელ მწი ფო სტი პენ დი ე ბი წარ მა ტე ბუ
ლი სტუ დენ ტე ბის თვის (პროგ რა მის ბი
უ ჯე ტი – 4,7 მლნ ლა რი); და ფი ნან სე ბას 
მო ი პო ვე ბენ სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც 
ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მი ღე ბუ ლი 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბის სა
ფუძ ველ ზე სწავ ლას აგ რძე ლე ბენ სა ქარ
თვე ლოს უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში 
(პროგ რა მის ბი უ ჯე ტი – 20 ათა სი ლა რი); 
ყო ველ წლი უ რად ფი ნან სდე ბა და, 2014
2019 წლებ ში, 800ზე მე ტი სას წავ ლო 
სტი პენ დია გა ი ცა წარ მა ტე ბუ ლი ახალ
გაზ რდე ბის მსოფ ლი ოს წამ ყვან უნი ვერ
სი ტე ტებ ში სწავ ლი სათ ვის. 2016 წლი
დან ამოქ მედ და და სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
სრუ ლად ფი ნან სდე ბა მას წავ ლებ ლის 
მომ ზა დე ბის 60კრე დი ტი ა ნი პროგ რა
მე ბი. 2019 წლი დან ამოქ მედ და სკო ლის 
შემ დგო მი გა ნათ ლე ბი სათ ვის მომ ზა დე
ბის პროგ რა მა. პროგ რა მა ზე ჩა რიც ხვის 
უფ ლე ბით, დად გე ნი ლი წე სის შე სა ბა მი
სად, სარ გებ ლო ბენ ოკუ პი რე ბულ ტე რი
ტო რი ებ ზე მცხოვ რე ბი პი რე ბი, რომ ლე
ბიც ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის/
სა ერ თო სა მა გის ტრო გა მოც დე ბის გა რე
შე ირიც ხე ბი ან სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლეს 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში, 
სა ხელ მწი ფო აფი ნან სებს მა თი სწავ ლის 
სა ფა სურს. 2019 წლი დან მსჯავ რდა დე ბუ
ლებს, რომ ლე ბიც წარ მა ტე ბით ჩა ა ბა
რე ბენ ერ თი ან ეროვ ნულ/სა მა გის ტრო 
გა მოც დებს, შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ ის
წავ ლონ შე სა ბა მის სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მებ ზე. 

2012 წლის შემ დეგ, 80%ით გა ი ზარ და 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტით მეცნიერებისა
და სამეცნიერო კვლევების ხელ შეწ ყო
ბის და ფი ნან სე ბა. 2015 წლი დან სა მეც
ნი ე როკვლე ვი თი და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
და ფი ნან სე ბა 2ჯერ, ხო ლო მეც ნი ერ თა 

ხელ ფა სე ბი, სა შუ ა ლოდ, 3ჯერ გა ი ზარ
და. სა მეც ნი ე რო კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე
ბი სათ ვის ამოქ მედ და პროგ რა მუ ლი და
ფი ნან სე ბის მე ქა ნიზ მი და სად ღე ი სოდ 
ფი ნან სდე ბა 47 კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ცია.

სკოლამდელიაღზრდადაგა
ნათლება

სკოლამდელი აღზრდისა და განათ
ლების დაწესებულებების ეფექტიანი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუ
ნიციპალიტეტის ერთერთი საკუთარი
უფლებამოსილებადაპრიორიტეტია.

ახალციხეში ფუნქციონირებს 26 მუ
ნიციპალური საბავშვო ბაღი (მათ გან 1 
ბა გა და 7 სა ბავ შვო ბა ღი ქ. ახალ ცი ხე ში, 
2 სა ბავ შვო ბა გაბა ღი ქ. ვა ლე ში, 16 ბა
გაბა ღი კი სოფ ლად). 2013წლისშემდეგ
საქართველოსმასშტაბითსაბავშვობა
ღები გახდა უფასო. ახალ ცი ხე ში მნიშ
ვნე ლოვ ნად გაიზარდა ადრეული და
სკოლამდელი აღზრდისადა განათლე
ბის დაწესებულებების დაფინანსება:
2020 წელს, გა ნათ ლე ბის სფე როს ხარ ჯე
ბი და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდა 4 
მლნ 904.5 ათა სი ლა რით გა ნი საზ ღვრა, 
2013 წელს კი შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
1,3 მლნ ლა რი იყო.

20142021 წლებში, ინფრასტრუქტუ
რული პროექტების ფარგლებში, სრუ
ლი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და სა
ხელმწიფო სტანდარტის შესაბამისად
აღიჭურვა, ქ. ახალ ცი ხის №1, ქ. ვა ლეს 
№1 სა ბავ შვო ბა გაბა ღე ბი (574 944 ათა
სი ლა რი), ხო ლო ქ. ახალ ცი ხის №1 ბა
გაბა ღის ეზო შე მო ი ღო ბა და კე თილ
მო ეწ ყო (2,1 მლნ ლა რი); დას რულ და 
ქ,ახალ ცი ხის №1, №3, №5, №6 სა ბავ შვო 
ბა ღე ბის ენერ გო ე ფექ ტუ რო ბის გა უმ ჯო
ბე სო ბის პრო ექ ტე ბი (1,6 მლნ ლა რი). რე
ა ბი ლი ტირ და 13 ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღი 
(ქ. ვა ლეს №2, ფერ სის, წნი სის, მინაძე 
ჭა ჭა რა ქის, ურავ ლის, წყალ თბი ლას, 
პა ტა რა პა მა ჯის, კლდის, წი ნუბ ნის, სა
ძე ლის, სვი რის, ან დრი აწ მინ დის, ელიაწ
მინ დის ბა ღე ბი). 2020 წელს შეს ყი დუ ლია 
და მო ეწ ყო ატ რაქ ცი ო ნე ბი სვი რის, სა ძე
ლი სა და აწ ყუ რის სა ბავ შვო ბა ღის ეზო
ე ბის თვის (52, 9 ათა სი ლ); დასრულდა:
სოფ.ელი აწ მინ დის ად მი ნის ტრი ცი უ ლი 
შე ნო ბის II სართ. არ სე ბუ ლი სა ბავ შო ბა
ღის რე ა ბი ლი ტა ცი – (31, 7 ათა სი ლ); 2021 
წელს ელი აწ მინ დის ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
სა ბავ შვო ბა ღი გა და კეთ და ტი პურ სა ბავ
შვო ბა ღად; გა იხ სნა სვი რის სა ბავ შვო 
ბა გაბა ღი; მიმდინარეობს სოფ. წყრუ
თის სა ბავ შვო ბა ღის (ადაპ ტი რე ბუ ლია 
შშმ პი რე ბის თვის), სხვი ლი სის სა ბავ შვო 
ბა ღის და ქ. ახალ ცი ხე ში, რუს თა ვე ლის ქ. 
№126, ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბა.

შესრულებული სამუშაოების შედე
გად, 2021 წელს, 2013 წელ თან შე და
რე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბავ შვო 
ბა ღებ ში აღ საზ რდელ თა რა ო დე ნო ბა 
1134დან 2012მდე გა ი ზარ და. 9 სა ბავ შვო 
ბაღ ში და საქ მე ბუ ლია 15 სპე ცი ა ლუ რი 
აღ მზრდე ლი. კვე ბის თან ხა თი თო ე ულ 
აღ საზ რდელ ზე 20დან 42,90 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და, რი თაც სრულ ფა სო ვა ნი გახ
და ბავ შვე ბის კვე ბის რა ცი ო ნი. 26 ბაღ ში 
ფუნ ქცი ო ნი რებს ექი მის კა ბი ნე ტი. სას
კოლომზაობისპროგრამადა ნერ გი ლია 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბა ღე ბის 35 ჯგუფ ში, 
სა დაც 560 ბავ შვია. სა ბავ შვო ბა ღებ
ში ირიც ხე ბა 224 აღ მზრდე ლი და 91 აღ
მზრდე ლის თა ნა შემ წე( სას კო ლო მზა ო
ბის ჯგუ ფებ ში 102 პე და გო გი). 

2017 წლიდან დღემდე, ახალ ცი ხის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, გა იხ სნა 7 ახა ლი სა
ბავ შვო ბა ღი. სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა
უ ტარ და 3ს. გრძელ დე ბა ა(ა)იპ „ახალ
ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სკო ლამ დე ლი 
აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბის“ გა ნათ ლე ბის 
სფე რო ში მო მუ შა ვე თა ნამ შრო მელ თა 
პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ხელ შემ
წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბი, ტარ დე ბა ტრე
ნინგმო დუ ლე ბი. 

ზოგადიგანათლება
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტე

რიტორიაზეფუნქციონირებს38საჯარო
სკოლა,აქედანქალაქში–11სკოლა(ქა

განათლება
განათლებისსისტემისგანვითარება„ქართულიოცნების“ერთერ
თი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. 2012 წლის შემდეგ, საქარ
თველოშიგანხორციელდაფუნდამენტურისისტემურიცვლილებები
მაღალი ხარისხის განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველ
საყოფად. მათ შორის, შეიქმნა განათლების სისტემისფინანსური
მდგრადობის უზრუნველმყოფი საკანონმდებლო გარანტიები, და
იხვეწაადრეულიდასკოლამდელიაღზრდისადაგანათლებისსის
ტემისმარეგულირებელიკანონმდებლობა,დადგინდადადაინერგა
ძირითადისტანდარტები.

სოფელწყრუთისსაბავშვობაგაბაღი
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ლაქი ახალციხე, ქალაქი ვალე)და სო
ფელში–27სკოლა,მათშორის,22მთის
სტატუსისმქონედასახლებებში.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 9 – სა ბა ზო სკო
ლაა, 25 – ქარ თუ ლე ნო ვა ნია, 2 ქარ თულ–
სომ ხუ რე ნო ვა ნი სექ ტო რით, ერ თი ქარ
თულ–რუ სუ ლე ნო ვა ნი სექ ტო რით და 
11 სომ ხუ რე ნო ვა ნი, №7 სა ჯა რო სკო ლა 
წარ მო ად გენს სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ
ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე მოს წავ ლე
თა სკო ლაპან სი ონს, ეს არის ამ ტი პის 
ერ თა დერ თი სკო ლაპან სი ო ნი სამ ცხე
ჯა ვა ხე თის რე გი ონ ში, და სწავ ლობს 
რე გი ონ ში შე მა ვა ლი რა ი ო ნე ბი დან ჩა
მო სუ ლი 28 სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ
ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის მქო ნე მოს წავ ლე. 
ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო 
სკო ლებ ში 6 300 მოს წავ ლე, 900 პე და გო
გი და 22 სპე ცი ა ლუ რი მას წავ ლე ბე ლია. 
მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის მი ერ 
იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია 91 სსსმ მოს წავ
ლე. არა ქარ თუ ლე ნო ვან სკო ლებ ში, ქარ
თუ ლის, რო გორც მე ო რე ენის, შეს წავ
ლის ხელ შე საწ ყო ბად, და საქ მე ბუ ლია 30 
მას წავ ლე ბე ლი. 6 სა ჯა რო სკო ლას ემ სა
ხუ რე ბა 15 მან და ტუ რი. 

ახალციხეში, საქართველოს განათ
ლებისადა მეცნიერების, სამინისტრომ
განხორციელაარაერთიპროგრამა, მათ
შორის: საჯარო სკოლის მოსწავლეების
ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგ
რამით, ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
ყო ველ წლი უ რად 20 სა ჯა რო სკო ლის 584 
მოს წავ ლე სარ გებ ლობს (36 მი მარ თუ ლე
ბა). 20172020 წლებ ში, პროგ რა მით „ჩემი
პირველიკომპიუტერი“ 1832 პირ ველ კლა
სელს და 145 დამ რი გე ბელს, 191 წარ ჩი ნე
ბულ მოს წავ ლეს გა და ე ცა პორტაბელური
კომპიუტერი; სა მე დი ცი ნო კა ბი ნე ტი მოწ
ყო ბი ლია 11 სკო ლა ში. სა ჯა რო სკო ლებ ში 
140 599 სა ხელ მძღვა ნე ლო და რვე უ ლი, 
1  885 სასკოლოჟურნალი და რიგ და; ოპ
ტიკურიკავშირითადამაღალსიჩქარია
ნი ინტერნეტით უზრუნველყოფილია 36 
სა ჯა რო სკო ლა, კორ პო რა ტი უ ლი სტან
დარ ტის უსა დე ნო ქსე ლით – 25; 

20132021 წლებ ში, ზოგადსაგანმა
ნათლებლო დაწესებულებების ინ
ფრასტრუქტურის განვითარების პროგ
რამით, განხორციელდა 2013 წელს
– ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია 5 სა
ჯა რო სკო ლა ში (419,0 ათა სი ლ), 2014
წელს – 10 სკო ლა ში, მო ეწ ყო 2 სკო ლის 
სა მე დი ცი ნო ოთა ხე ბი (სულ 597,7 ათა
სი ლ); და ფი ნან სდა პრო ფე სი უ ლი კო
ლე ჯი ,,ოპი ზა რი” (729,0 ათა სი ლა რი) და 
სსიპ სამ ცხეჯა ვა ხე თის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტი (847,9 ათა სი ლა რი); 2015
წელს – ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია 
ჩა უ ტარ და 11 სა ჯა რო სკო ლას, 3 სკო ლა
ში მო ეწ ყო სა მე დი ცი ნო ოთა ხე ბი (717,5 
ათა სი ლ); 2016 წელს ნაწილობრივი 
რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 3 საჯარო 
სკო ლას, 2 სკო ლა ში მო ეწ ყო სა მე დი ცი
ნო ოთა ხე ბი (71,3 ათა სი ლ); 2017 წელს
ჩატარდა – სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია ქ. ვა
ლეს №1 სა ჯა რო სკო ლაში და სხვა დას
ხვა სა ხის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე
ბი მუნიციპალიტეტის სკო ლებ ში (447,7 
ათა სი ლ); 2018 წელს ჩა ტარ და სრუ ლი 
რე ა ბი ლი ტა ცია, სპორ ტუ ლი მო ედ ნის 
მშე ნებ ლო ბა და ეზოს კე თილ მოწ ყო ბა 
ქ. ახალ ცი ხის №1 სა ჯა რო სკო ლა ში; ნა
წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია – თი სე ლის, 
ქ. ახალ ცი ხის №3, სვი რის, ღრე ლის სა ჯა
რო სკო ლებ ში; 2019 წელსნა წი ლობ რი
ვი რე ა ბი ლი ტა ცია გან ხორ ცი ელ და – ქ. 
ახალ ცი ხის №2, №5 №6 , ან დრი აწ მინ
დის, ურავ ლის, აწ ყუ რის, წყრუ თის, მი ნა
ძის, ანის, სვი რის სა ჯა რო სკო ლებ ში; შშმ 
პი რე ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი სან.კვან
ძე ბი მო ეწ ყო სო ფელ სა ყუ ნე თის, აგა რის, 
ზი კი ლი ის, წნი სის სა ჯა რო სკო ლებ ში 
(85,6 ათა სი ლ); ქ. ვა ლეს №2 სა ჯა რო სკო
ლა ში – ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბა (66 ათა სი 
ლ); ქ. ახალ ცი ხის №2 სა ჯა რო სკო ლა ში 
მო ეწ ყო გა რე პან დუ სი და სარ და ფი (19, 1 
ათა სი ლ); 2020წელს,17საჯაროსკოლა
ში გან ხორ ცი ელ და სხვა დას ხვა სა ხის 
სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი, რო მელ
თა ღი რე ბუ ლე ბამ 855 ათა სი ლა რი შე
ად გი ნა. მუნიციპალური განვითარების

ფონდისდაფინანსებითმიმდინარეობს
შემდეგი პროექტები: სოფ. ჭა ჭა რაქ ში, 
ერ თი ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში De
signBu ild მე თო დით, 60 მოს წავ ლე ზე 
გათ ვლი ლი, №2 სა ჯა რო სკო ლის პრო
ექ ტი რე ბა/მშე ნებ ლო ბა – 1 მლნ 74,985 
ათა სი ლა რი; ქ. ვა ლეს სა ჯა რო სკო ლის 
რე ა ბი ლი ტა ცია – 1 მლნ 895 ათა სი ლა რი.

პროფესიულიგანათლება
ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პრო

ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა
მე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 2 სა ჯა რო 
და წე სე ბუ ლე ბაა – სსიპ კო ლე ჯი „ოპიზა
რი“(22 პროგ რა მა) და სსიპსამცხეჯავა
ხეთისსახელმწიფოუნივერსიტეტი. 

2020 წლი დან „ოპი ზა რი“ გასცემსსრუ
ლი ზოგადი განათლების ატესტატთან
გათანაბრებულ დიპლომს. კო ლეჯ ში 
ფუნ ქცი ო ნი რებს B, C, S და T კა ტე გო რი ის 
მარ თვის მოწ მო ბის მი სა ღე ბად შემ სწავ
ლე ლი კურ სე ბი. კოლეჯი აღჭურვილია
ინოვაციურილაბორატორიით–ფაბ ლა
ბო პი ზა რი. 2020 წელს მიზ ნობ რი ვი პროგ
რა მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად კო ლე ჯი 
და ფი ნან სდა 1,9 მლნლარით. 20202021 
წლებ ში, ინფრასტრუქტურულიპროგრა
მისფარგლებში,გან ხორ ცი ელ და კო ლეჯ 
„ოპიზ რის“ სა ხე ლოს ნო ე ბის სამ შე ნებ
ლო სა მუ შა ო ე ბი. კო ლე ჯი 2016 წლი დან, 
ეტა პობ რი ვად ახორ ცი ე ლებს სა მუ შა ოს 
მა ძი ე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე
ბაგა დამ ზა დე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის 
ასა მაღ ლე ბელ 14 პროგ რა მას, რო მელ
თა წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის 
2017წელსკოლეჯმამიიღოწლისსაუკე
თესოპარტნიორისტიტულიდაჯილდო.

სსიპ სამცხეჯავახეთის სახელმწი
ფო უნივერსიტეტს მო პო ვე ბუ ლი აქვს 
8 პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის უფ ლე ბა. 
მიზნობრივი პროგრამების განსახორ
ციელებლად, 2020 წელს, უნი ვერ სი ტე
ტი და ფი ნან სდა 115.4 ათასი ლა რით; 
2021 წლის თვის, ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბი
სა და პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის 9 
პროგ რა მა ხელ მი საწ ვდო მია 3 და წე სე
ბუ ლე ბა ში. 2021 წელს – შე ძე ნილ იქ ნა 
ინ ტეგ რი რე ბუ ლი პროგ რა მე ბის გან ხორ
ცი ე ლე ბი სათ ვის სრუ ლი ლა ბო რა ტო რია; 
დას რულ და სსიპ სა გან მა ნათ ლებ ლო და 
სა მეც ნი ე რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი
თა რე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ წარ მო ე ბუ ლი 
4 პროგ რა მის სა ხე ლოს ნო ე ბის მშე ნებ
ლო ბა; კო ლეჯს დო ნო რი GIZ ორ გა ნი ზა
ცი ის მი ერ უსას ყიდ ლოდ გა და ე ცა 100 
ათა სი ლა რის ინ ვენ ტა რი/აღ ჭურ ვი ლო
ბა და 20 ათა სი ლა რის აღ ჭურ ვი ლო ბა 
,,რე გი ო ნუ ლი ტუ რის მეგ ზუ რის“ მომ ზა
დე ბაგა დამ ზა დე ბის პროგ რა მის გან
ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის.

უმაღლესიგანათლება
ახალ ცი ხე ში ფუნ ქცი ო ნი რებს უმაღ

ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ
ლე ბა სამ ცხეჯა ვა ხე თის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტი, რო მე ლიც 1990 წელს და
არ სდა, რო გორც ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა
ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი
ვერ სი ტე ტის ახალ ცი ხის ფი ლი ა ლი, 2002 
წლი დან თსუ ჯა ვა ხე თის ფი ლი ა ლი. 2014 
წელს, ქარ თულ სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ
რცე ში მოხ და უპ რე ცე დენ ტო ფაქ ტი – 
სას წავ ლო უნი ვერ სი ტეტ მა შე იც ვა ლა 
სტა ტუ სი, გახ და სამ სა ფე ხუ რი ა ნი უმაღ
ლე სი და წე სე ბუ ლე ბა – სსიპსამცხეჯავა
ხეთისსახელმწიფოუნივერსიტეტი.2021 
წლის მდგო მა რე ო ბით, ახორ ცი ე ლებს 24 
პროგ რა მას უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სა
ფე ხურ ზე და 7 პროგ რა მას პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით, ასე ვე ქარ
თუ ლი ენის მომ ზა დე ბის პროგ რა მას.

უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწ ყო
ბის მიზ ნით, 2018 წლი დან სოციალური
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება
მოიცავსსამცხეჯავახეთისრეგიონისმა
ღალ მთი ა ნი სტა ტუ სის მქო ნე სოფ ლე ბის 
სკო ლის კურ სდამ თავრე ბუ ლებს, 20182019 
ს/წელს, სამ ცხე ჯა ვა ხე თის რე გი ო ნი დან 
და ფი ნან სდა 79 სტუ დენ ტი, 20192020 ს/
წელს – 79, 20202021 ს/წელს 79 სტუ დენ ტი.

„ქართულიოცნების“უმნიშვნელოვანესიპრიორიტეტების–
განათლებისადამეცნიერებისმიმართულებით

განხორციელდება:

 � რე ფორ მის მომ დევ ნო, მრა ვალ მხრი ვი ეტა პი – სის ტე მუ რი ცვლი ლე
ბე ბი ყვე ლას თვის ხელ მი საწ ვდო მი და მა ღა ლი ხა რის ხის უზ რუნ ველ
მყო ფი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის სის
ტე მის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად, ხე ლი შე ეწ ყო ბა ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
ზრდას ხა რის ხი ან ზო გად, პრო ფე სი ულ და უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბა ზე;

 � სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბა 
დარ ჩე ბა უფა სო; 

 � გა იზ რდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი 
აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბა; 

 � გაგ რძელ დე ბა სა ბავ შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცია, მათ 
შო რის: 20202022 წლებ ში, გან ხორ ცი ელ დე ბა 3 სა ბავ შვო ბა ღის რე ა
ბი ლი ტა ცია და აშენ დე ბა 5 ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღი. სა ჭი რო ე ბის შემ
თხვე ვა ში უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა აღ საზ რდელ თა ტრან სპორ ტით 
მომ სა ხუ რე ბა; აგ რეთ ვე, და გეგ მი ლია ქ. ახალ ცი ხის № 2, სოფ ლე ბის 
– ანი სა (200 ათა სი ლ) და სხვი ლი სის (385,3 ათა სი ლ) რე ა ბი ლი ტა ცია, 
წყრუ თის, აგა რის, ქ. ახალ ცი ხის №4 და რუს თა ვე ლის №124ში ახა ლი 
სა ბავ შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბა და სრუ ლი აღ ჭურ ვა;

 � მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ რდე ბა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო და ფი
ნან სე ბა, გა იზ რდე ბა მას წავ ლე ბელ თა და სკო ლის ად მი ნის ტრა ცი უ
ლი პერ სო ნა ლის შრო მის ანაზ ღა უ რე ბა;

 � დამ ტკიც დე ბა და და ი ნერ გე ბა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის უზ რუნ
ველ ყო ფის გა ნახ ლე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი და პრო ცე დუ რე ბი, გან ხორ
ცი ელ დე ბა მხარ დამ ჭე რი ღო ნის ძი ე ბე ბი სტან დარ ტე ბის და საკ მა ყო
ფი ლებ ლად; 

 � რე ფორ მის ფარ გლებ ში და ი ნერ გე ბა მოს წავ ლის გან ვი თა რე ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი სწავ ლასწავ ლე ბის პრინ ცი პე ბი;

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ელ დე ბა ახალციხეში 
იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 6დან 16 წლამ დე სკო ლის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი 
ბავ შვე ბის ოჯა ხებ თან/ფაქ ტობ რივ მე ურ ვე ებ თან კო მუ ნი კა ცია ბავ
შვე ბის გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით.

 � გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა და ეთ მო ბა არა ქარ თუ ლე ნო ვან სკო
ლებ ში ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მის და ნერ გვის ხელ შეწ ყო ბას, ბი
ლინ გვუ რი გა ნათ ლე ბის მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბით, რაც სა შუ ა ლე ბას 
მის ცემს ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა წარ მო მად გე ნელ ყვე ლა ბავშვს 
შე ის წავ ლოს მშობ ლი უ რი და სა ხელ მწი ფო ენე ბი სრულ ფა სოვ ნად, 

 � გაგ რძელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო სკო ლე ბის მშე ნებ ლო
ბარე ა ბი ლი ტა ცია. და გეგ მი ლია ქ. ვა ლეს №3 სა ჯა რო სკო ლის რე ა
ბი ლი ტა ცია (მგფ); 2021 წლის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის ფარ გლებ ში, 
და ფი ნან სდე ბა გურ კე ლის, სხვი ლი სის და ფერ სის სკო ლე ბის მცი რე 
სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი (ჯა მუ რად 75 ათა სი ლა რი); 

 � გა იზ რდე ბა პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და მომ ზა დე ბაგა დამ
ზა დე ბის პროგ რა მე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, შე მუ შავ დე ბა პრო ფე სი უ
ლი გა ნათ ლე ბის მიღ მა მყო ფი მოწ ყვლა დი ჯგუ ფე ბის იდენ ტი ფი კა ცი
ი სა და პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ში ჩარ თვის მე ქა ნიზ მე ბი;

 � პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, და ი
ნერ გე ბა კვა ლი ფი კა ცი ე ბის ახა ლი ჩარ ჩო, სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე
სე ბუ ლე ბა თა ავ ტო რი ზა ცი ის ახა ლი სტან დარ ტე ბი და პრო ცე დუ რე ბი, 
კრე დი ტე ბის ახა ლი სის ტე მა და კერ ძო სექ ტო რის მი ერ/მო ნა წი ლე ო
ბით პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბის წე სი;

 � ამოქ მედ დე ბა პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მას წავ ლებ ლის შე დე გებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი შრო მის ანაზ ღა უ რე ბის ახა ლი სქე მა; 

 � გაგ რძელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა ნათ ლე ბის ად მი ნის ტრი რე ბის 
სფე რო ში მო მუ შა ვე თა ნამ შრო მელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის 
ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

 � გა იზ რდე ბა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბა, შე მუ
შავ დე ბა და ფი ნან სე ბის ახა ლი მო დე ლი და გან ხორ ცი ელ დე ბა უმაღ
ლე სი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გან ვი თა რე ბის მხარ დამ ჭე რი ღო ნის ძი
ე ბე ბი; 

 � შე მუ შავ დე ბა და დამ ტკიც დე ბა სა ქარ თვე ლო ში მეც ნი ე რე ბი სა და 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი უ ლი გეგ მა, რომ ლის მთა
ვა რი მი ზა ნი იქ ნე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე
ბის მოთ ხოვ ნებ სა და სა ზო გა დო ე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ
ლი ინ სტი ტუ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბა.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



კულტურა
ახალციხისმუნიციპალიტეტშიფუნ

ქციონირებს მუნიციპალიტეტის მარ
თვაში არსებული შემდეგი კულტურის
დაწესებულებები: 14 ბიბლიოთეკა – ქ.
ახალციხის ცენტრალური ბიბლიოთე
კა, ქ. ახალციხის საბავშვო ბიბლიო
თეკა,ქ.ახალციხისრაბათისბიბლიო
თეკა,ქ.ვალესსაქალაქობიბლიოთეკა
და 10 სასოფლო ბიბლიოთეკა (აწყუ
რის,მუსხის,ივლიტას,ზიკილიის,ზემო
სხვილისის, ურავლის, წყორძის, საყუ
ნეთის, სვირის და კლდის); 4 კულტუ
რის სახლი: ქ. ახალციხის კულტურის
სახლი,ქ.ვალესკულტურისსახლი,სო
ფელ აწყურისადა სოფელ სხვილისის
კულტურის სახლები; სოფელ მუსხის
სკოლამუზეუმი; 3 სამუსიკო სკოლა:
ა(ა)იპქ.ვალესსამუსიკოსკოლა,ა(ა)იპ
სოფელ აწყურის სამუსიკო სკოლა და
ა(ა)იპ ქ. ახალციხის სამუსიკო სკოლა;
11 ახალგაზრდული ცენტრი (მუსხის,
ივლიტის, ზიკილიის, ზემო სხვილი
სის, ურაველის, წყორძის, საყუნეთის,
გიორგიწმინდის, წყალთბილასა და
გურკელიწინუბნის); მუნიციპალიტეტ
შიფუნქციონირებსსსიპმესხეთისსა
ხელმწიფო დრამატული თეატრი და
სსიპ ახალციხის თოჯინების სახელ
მწიფო თეატრი, სსიპ – საქართველოს
ეროვნულიმუზეუმისივანე ჯავახიშვი
ლისსახელობისსამცხეჯავახეთისის
ტორიისმუზეუმი.

2020 წელს, 2013 წელ თან შე და რე ბით, 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და გა ნათ ლე
ბის, კულ ტუ რისა და სპორ ტის სფე როს 
და ფი ნან სე ბა. 2013 წლის ბი უ ჯე ტით, 
კულ ტუ რის სფე როს ხარ ჯე ბი გა ნი საზ
ღვრა 505,7 ათა სი ლა რით, 2020 წლის 
შე სა ბა მის მა მაჩ ვე ნე ბელ მა 1 მლნ 52,9 
ათა სი ლა რი შე ად გი ნა.

20142021 წლებ ში, გაიხსნა9ბიბლიო
თეკა(მუს ხის, ურა ვე ლის, წყორ ძის, ზე მო 
სხვი ლი სის, ივ ლი ტის, ზი კი ლი ის, სა ყუ
ნე თის, სვი რის და კლდის) და 11ახალ
გაზრდული ცენტრი (მუს ხის, ივ ლი ტის, 
ზი კი ლი ის, ურავ ლის, წყორ ძის, სა ყუ ნე
თის, გი ორ გიწ მინ დის, წყალ თბი ლი სა, 
გურ კე ლიწი ნუბ ნის და მუ გა რე თის). 

20142021 წლებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა ი ზარ და სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა 
კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში. 

20162021 წლებ ში, სა მი ნის ტროს 
ხელ შეწ ყო ბით, ქა ლაქ ახალ ცი ხე სა და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ სხვი ლის ში 
ხორ ცი ელ დე ბა პრო ექ ტი „მრავალფე
როვანი საქართველო“, რომ ლის მი ზა
ნია – სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რებ ეთ ნი
კურ უმ ცი რე სო ბა თა სა ზო გა დო ე ბა ში 
ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შეწ ყო ბა, ახალ გაზ
რდე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და შე მოქ
მე დე ბი თი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა. 

20142021 წლებში განხორციელდა
კულტურის ობიექტების მშენებლო
ბარეაბილიტაციის პროექტები: კულ
ტუ რის სახ ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია სოფ
ლებ ში – აწ ყუ რი, სხვი ლი სი, ზი კი ლია, 
ფერ სა და დი დი პა მა ჯი; ქ. ვა ლეს კულ
ტუ რის სახ ლი სა და მიმ დე ბა რე ტე რი
ტო რი ის კე თილ მოწ ყო ბა; სოფ. მუს ხის 
სა სოფ ლო კლუ ბი სა და ბიბ ლი ო თე კის 

რე ა ბი ლი ტა ცია; სოფ. ურა ვ ლის კლუ ბის 
შე ნო ბის სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბი (902,8 
ათა სი ლა რი). 2017 წელს: დას რულ და 
სა ფა რის სა მო ნას ტრო კომ პლექ სის სა
რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი (27 ათა სი 
ლა რი); კულ ტუ რის სახ ლე ბი შე კეთ და 
ქ. ახალ ცი ხე სა და ვა ლე ში, ასე ვე სოფ
ლებ ში: აწ ყუ რი, ფერ სა, ივ ლი ტა; შე კეთ
და თი სე ლის ღვთის მშობ ლის ტაძ რის 
სა ხუ რა ვი (10 ათა სი ლა რი); სო ფელ მუს
ხში რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და გმირ თა 
მე მო რი ალს (4,6 ათა სი ლა რი); ჩა ტარ
და ახალ ცი ხის სა მუ სი კო სკო ლის სა ხუ
რა ვის რე ა ბი ლი ტა ცია (28 ათა სი ლა რი), 
გათ ბო ბის სის ტე მა და მონ ტაჟ და ახალ
ცი ხის სამ ხატ ვრო სკო ლა ში (8, 9 ათა სი 
ლა რი). 20172018 წლებში, რე ა ბი ლი ტა
ცია ჩა უ ტარ და ქ. ახალ ცი ხის რა ბა თის 
ბიბ ლი ო თე კას, ქა ლა ქის ცენ ტრა ლურ 
ბიბ ლი ო თე კა სა და სო ფელ სვი რის ბიბ
ლი ო თე კას (143, 8 ათა სი ლა რი). 

ახალციხის კულტურული მემკვიდ
რეობის ძეგლის „ახალციხის ციხის“
ტე რი ტო რი ა ზე გან ხორ ცი ელ და სა პი
ლო ტე სო ლა რუ ლი ფერ მის მოწ ყო ბის 
სა მუ შა ო ე ბი (232,0 ათა სი ლა რი) და ზე
და კა რიბ ჭეს თან არ სე ბუ ლი ოთა ხე ბის 
მცი რე სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი 
(39, 8 ათა სი ლ); პრო ექ ტის ფარ გლებ
ში, გან ხორ ცი ელ და დაც ვი სა და გი დე
ბის ოთა ხე ბის კოს მე ტი კუ რი რე მონ ტი 
და გათ ბო ბის სის ტე მის მოწ ყო ბა, ასე
ვე ცი ტა დე ლის კოშ კთან ქვა ფე ნი ლი სა 
და და ზი ა ნე ბუ ლი წყალ სა დე ნის რე ა ბი
ლი ტა ცია (39,8 ათა სი ლა რი),  ცი ხის ტე
რი ტო რი ა ზე მდე ბა რე შე ნო ბე ბის №49, 
№52, №53, №54, №56, №57 და №58 ფა სა
დე ბის, ტე რა სე ბი სა და ქვა ფე ნი ლე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცია (76,9 ათა სი ლ); 

20162017 წლებ ში, განხორციელდა:
სსიპ ახალ ცი ხის თოჯინების პროფესი
ული სახელმწიფო თეატრის შე ნო ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცია, სცე ნი სა და დარ ბა ზის 
ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვა, გა ნა თე ბაგახ მო
ვა ნე ბის სის ტე მის მოწ ყო ბა; 2018 წელს – 
სამ ცხეჯა ვა ხე თის ისტორიისმუზეუმის
რე ა ბი ლი ტა ცია, მესხეთის (ახალციხის)
პროფესიული სახელმწიფო დრა მა ტუ
ლი თე ატ რის მცი რე სცე ნის პლან შე ტის, 
გახ მო ვა ნე ბი სა და სას ცე ნო მე ქა ნიზ მე

ბის მოწ ყო ბის სა მუ შა ო ე ბი (74,4 ათა სი 
ლ); თე ატ რის მცი რე დარ ბა ზის კა პი ტა
ლუ რი რე მონ ტი (81, 9 ათა სი ლ); თე ატ
რის მცი რე დარ ბა ზის „კი ბის უჯერ დი“ 
სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბი (10,7 ათა სი 
ლა რი); მომ ზად და თე ატ რის მფლო ბე
ლო ბა ში არ სე ბუ ლი შე ნო ბის (ახალ ცი
ხე, თა მარ მე ფის ქ. №6) რე ა ბი ლი ტა
ცი ის პრო ექ ტი მომ ზა დე ბა (343,7 ათა სი 
ლ); 2021წელსმიმდინარეობსქ. ახალ
ცი ხე ში, კეც ხო ვე ლის ქ.№6, სამ ხატ ვრო 

სკო ლის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი 
(294 998 ლა რი). „ქართუფონდის“დაფი
ნანსებითგრძელდება:აწ ყუ რის ღვთის
მშობ ლის ტაძ რი სა (15 მლნ ლა რი) და 
აწ ყუ რის ცი ხის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია 
(4,4 მლნ ლა რი). თი სე ლის წმ. გი ორ გის 
გუმ ბა თი ა ნი ტაძ რის სრუ ლი რე ა ბი ლი
ტა ცია (440 ათა სი ლ); სო ფელ გურ კელ
ში ბი ე თის ტაძ რის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა
ცია – 889 ათა სი ლა რი; სო ფელ ურავ ლის 
აგა რის სა მო ნას ტრო კომ პლექ სის სრუ
ლი რე ა ბი ლი ტა ცია (220 ათა სი ლა რი); 

მიზნობრივი პროგრამების ფარ
გლებში, ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში, კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა
მი ნის ტრომ გა ნა ხორ ცი ე ლა: 2013 წელს
– აწ ყუ რის ცი ხის გა ლავ ნის ჩრდი ლო ეთ 
კედ ლის რე ა ბი ლი ტა ცია (35 ათა სი ლ); 
2014წელს– სა ფა რის მთა ვა რი ტაძ რი სა 
და სამ რეკ ლოს რე ა ბი ლი ტა ცი ის I ეტა
პი (42,7 ათა სი ლ), თი სე ლის გუმ ბა თი ა
ნი ეკ ლე სი ის რე ა ბი ლი ტა ცი ის I ეტა პი 
(57 ათა სი ლ); 2015წელს– სა ფა რის სა
მო ნას ტრო კომ პლექ სის მთა ვა რი ტაძ
რის რე ა ბი ლი ტა ცი ის II ეტა პი (60,0 ათა
სი ლ), თი სე ლის გუმ ბა თი ა ნი ეკ ლე სი ის 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის მე2 ეტა პი (70,0 ათა სი 
ლ); სსიპ მეს ხე თის სა ხელ მწი ფო დრა
მა ტუ ლი თე ატ რის შე ნო ბის რე ა ბი ლი
ტა ცია (123,5 ათა სი ლ); სსიპ ახალ ცი ხის 
თო ჯი ნე ბის პრო ფე სი უ ლი სა ხელ მწი ფო 
თე ატ რის სა რე ა ბი ლი ტა ციო პრო ექ
ტი სა და ხარ ჯთაღ რიც ხვის მომ ზა დე ბა 
(7 ათა სი ლ); თე ატ რე ბის ხელ შეწ ყო ბა 
(დრა მა ტუ ლი და თო ჯი ნე ბის თე ატ რი) 
სა დად გმო და სა გას ტრო ლო ხარ ჯე ბით 
(20 ათა სი ლ); 2016წელს– თი სე ლის გუმ
ბა თი ა ნი ეკ ლე სი ის სა რე ა ბი ლი ტა ციო 
სა მუ შა ო ე ბი (100 ათა სი ლ); თი სე ლის 
ღვთის მშობ ლის სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი
ის დრო ე ბი თი გა და ხურ ვის სა მუ შა ო ე ბი 
(10 ათა სი ლ); თი სე ლის ღვთის მშობ ლის 
სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი ის კედ ლის მხატ
ვრო ბის პირ ვე ლა დი გა და უ დე ბე ლი სა
კონ სერ ვა ციო სა მუ შა ო ე ბი (5 ათა სი ლ); 
აწ ყუ რის ახა ლაღ მო ჩე ნი ლი ეკ ლე სი ის 
არ ქე ო ლო გი უ რი მომ სა ხუ რე ბა (12 ათა სი 
ლ), სსიპ ახალ ცი ხის თო ჯი ნე ბის პრო ფე
სი უ ლი სა ხელ მწი ფო თე ატ რის  ძვე ლი 
შე ნო ბის საპ რო ექ ტო სა მუ შა ო ე ბი; სსიპ 
მეს ხე თის (ახალ ცი ხის) პრო ფე სი უ ლი 
სა ხელ მწი ფო დრა მა ტუ ლი თე ატ რის რე
ა ბი ლი ტა ცია (20,7 ათა სი ლ). 2017 წელს
დას რულ და სსიპ ახალ ცი ხის თო ჯი ნე
ბის პრო ფე სი უ ლი სა ხელ მწი ფო თე ატ

კულტურა,სპორტიდაახალგაზრდულიპოლიტიკა
„ქართულიოცნების“ხელისუფლებაშიმოსვლისშემდეგ,2012წლის
ოქტომბრიდან, საქართველომმიაღწია არსებითწინსვლას, პრაქ
ტიკულად, ყველა მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღე
ბაექცევაკულტურისგანვითარებას,ისტორიულიდაკულტურული
მემკვიდრეობისმოვლაპატრონობასადააღდგენარესტავრაციას,
ქვეყანაშისპორტისგანვითარებასადაცხოვრებისჯანსაღიწესის
დამკვიდრებას.ახალგაზრდულიპოლიტიკისსტრატეგიულიმიზნე
ბისადაამოცანებისგანხორციელებას.

რის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი (400 
ათა სი ლ). სა მი ნის ტროს და ფი ნან სე
ბით მომ ზად და სსიპ ახალ ცი ხის თო ჯი
ნე ბის პრო ფე სი უ ლი სა ხელ მწი ფო თე
ატ რის სცე ნის აღ ჭურ ვის პრო ექ ტი და 
ხარ ჯთაღ რიც ხვა (5 ათა სი ლ). 2018წელი
– მომ ზად და ჯა ყის მა ნის სა მო ნას ტრო 
კომ პლექ სის სამ რეკ ლოს და არ სე ბუ ლი 
ნან გრე ვე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის საპ რო ექ
ტო დო კუ მენ ტა ცია; დას რულ და სა ფა რის 
სა მო ნას ტრო კომ პლექ სის წმ. გი ორ გის 
სა ხე ლო ბის ეკ ლე სი ის სა რე ა ბი ლი ტა
ციო სა მუ შა ო ე ბი (IV ეტა პი, 25,5 ათა სი 
ლა რი); 2019წელსშე მუ შავ და სოფ. თი
სე ლის ღვთის მშობ ლის სახ. ეკ ლე სი ის 
გაწ მენ დი თი სა მუ შა ო ბის პრო ექ ტი და, 
ეკ ლე სი ის II ეტა პის სა რე ა ბი ლი ტა ციო 
სა მუ შა ო ე ბის ფარ გლებ ში, გან ხორ ცი
ელ და ეკ ლე სი ის გაწ მენ დი თი სა მუ შა ო
ბი (47 934 ლ).

სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, მათ შო
რის ახალციხის მუნიციპალიტეტში,
კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, 2019 წელს გან
ხორ ცი ელ და სა მი ნის ტროს მი ერ და
ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი „უძველესი
ცივილიზაციების კვალდაკვალ“ (9,825 
ლა რი) და „მო დერ ნის სტი ლის არ ქი ტექ
ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის კვლე ვა სა
ქარ თვე ლო ში – გა მოვ ლე ნა, აღ რიც ხვა 
და შეს წავ ლა“ (19 750 ლა რი). ახალ ცი
ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ფა რავს ევ რო პის 
საბ ჭოს „ებრაული მემკვიდრეობის ევ
როპული მარშრუტი“ და სა მი ნის ტროს 
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი მარ შრუ ტი „წმ. ან
დრი ას გზა“, რო მე ლიც ხელს უწ ყობს ად
გი ლობ რი ვი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო
ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა სა და კულ ტუ რუ ლი 
ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას.

სპორტი
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს

მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებუ
ლია(ა)იპქალაქახალციხისკომპლექ
სურისასპორტოსკოლადაა(ა)იპახალ
ციხისმძლეოსნობისსასპორტოკლუბი.

2020 წელს, 2013 წელ თან შე და რე ბით, 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გაიზარდა მუნიციპა
ლიტეტის ბიუჯეტიდან სპორტის სფე
როს დაფინანსება – 2013 წელს სპორ
ტის ხარ ჯე ბი შე ად გენ და 218 ათას ლარს, 
2020 წელს – 610,6 ათა სი ლა რით გა ნი
საზ ღვრა.

ახალ ცი ხე ში სპორტისპრიორიტეტუ
ლი სახეობებია: მძლე ოს ნო ბა, კრი ვი, 
ჭად რა კი, ძა ლოს ნო ბა, თა ვი სუ ფა ლი ჭი
და ო ბა, ფეხ ბურ თი, რაგ ბი, კა ლათ ბურ თი, 
ვე ლოს პორ ტი და კიკ ბოქ სინ გი. სას პორ
ტო სკო ლა ში იყო სპორ ტის 8 სა ხე ო ბა 
12 ჯგუ ფით. 2021 წელს არ სე ბუ ლის ბა
ზა ზე შე იქ მნა კლუ ბე ბი და დღე ი სათ ვის 
ფუნ ქცი ო ნი რებს 12 კლუ ბი – 22 ჯგუ ფით 
(22 მწვრთნე ლი) და ირიც ხე ბა 360 მოს
წავ ლე. შთამ ბეჭ და ვია მა თი შე დე გე ბი 
რე ა გი ო ნულ, რეს პუბ ლი კურ და სა ერ
თა შო რი სო ტურ ნი რებ ში. 2021 წ. მიმ დი
ნა რე ობს მაღალმთიან დასახლებებში
მწვრთნელთამხარდაჭერისპროგრამა.

20142021 წლებში, განხორციელდა
მუნიციპალიტეტის სპორტული ობიექ
ტების მშენებლობარეაბილიტაციის
არაერთიპროექტი:

2019 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარ
დასპორტულმოედნებსსოფ. გურ კელ
ში (70,7 ათა სი ლ), სა ყუ ნეთ ში, ქ. ვა ლე
ში (თა მარ მე ფის, ფარ ნა ვაზ მე ფი სა და 
სტა ლი ნის ქუ ჩე ბის მიმ დე ბა რედ), ქ. 
ახალ ცი ხე ში (თა მა რაშ ვი ლის №41ის, 
ას პინ ძის, ბა რა თაშ ვი ლის და კოს ტა ვას 
№77 ქუ ჩე ბის მიმ დე ბა რედ) – ჯა მუ რად 
და ი ხარ ჯა 184 ათა სი ლა რი; შე მო ი ღო
ბა სო ფელ ივ ლი ტასა (36, 6 ათა სი ლ) და 
სოფ. გი ორ გიწ მინ დის (39, 9 ათა სი ლა
რი) სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბი. მოეწყოგარე
გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორები
(მონ ტა ჟი და ტრე ნა ჟო რე ბი სათ ვის საჩ
რდი ლო ბე ლი ფან ჩა ტუ რი სა და მო ედ ნის 

ქალაქიახალციხე,რუსთაველისქუჩა№124,კულტურისსახლი
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მართლწესრიგიმოწ ყო ბა): ქ. ახალ ცი ხე ში ხე ლოვ ნუ რი 
ტბის და 9 აპ რი ლის ქუჩის მიმ დე ბა რედ 
(38, 6 ათა სი ლ), თა მა რაშ ვი ლის ქ. №4ის 
და ას პინ ძის ქ. №38ის მიმ დე ბა რედ (36, 
9 ათა სი ლ); ე.წ სა ბარ გო სად გუ რის და
სახ ლე ბა ში და მი ქუ ტიშ ვი ლის №10ის 
მიმ დე ბა რედ (37, 7 ათა სი ლ), კოს ტა ვას 
ქ. №165179 კორ პუ სებს შო რის სკვერ ში 
და 9 აპ რი ლის ქ. 9სარ თუ ლი ა ნი კორ
პუ სე ბის მიმ დე ბა რედ (41, 4 ათა სი ლ), ქ. 
ვა ლე სა და სოფ. აწ ყურ ში (39,4 ათა სი ლ).

20202021 წელს განხორციელდა სო
ფელ ურავ ლის სპორ ტუ ლი მო ედ ნის სა
რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი (55 ათა სი 
ლა რი). აგ რეთ ვე, სპორ ტუ ლი მო ედ ნე
ბის მოწ ყო ბა/რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა
ო ე ბი ჩა ტარ და სოფ ლებ ში: აწ ყუ რი, ანი, 
კლდე, წი რა, ჭვინ თა, მუს ხი, ახალ ცი ხე 
(ხანძთე ლის ქუ ჩა, №5 სკო ლა, ზარ ზმე
ლის ქუ ჩა)

20132021 წლებ ში, სპორ ტი სა და 
ახალ გაზ რდო ბის საქ მე თა სა მი ნის
ტროს თან შე თან ხმე ბით, სპორტულ
მა ფედერაციებმა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
7 ში და ჩემ პი ო ნა ტი (27,4 ათა სი ლ) და 5 
სას წავ ლოსაწ ვრთნე ლი შეკ რე ბა (34,9 
ათა სი ლა რი) ჩა ა ტა რეს. სა მი ნის ტრომ 
და ა ფი ნან სა 1 ქუ ჩის სა ვარ ჯი შო მოწ
ყო ბი ლო ბის მშე ნებ ლო ბა (14,4 ათა სი 
ლ) და შე ი ძი ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის 
სხვა დას ხვა მცი რე ფა სი ა ნი ინ ვენ ტა რი 
(10,0 ათა სი ლ).

2021 წელს მო ეწ ყო ბა ინ ფრას ტრუქ
ტუ რა ტბის მიმ დე ბა რედ და რუს თა
ვე ლის №124ის ტე რი ტო რი ა ზე. ასე ვე, 
კლდე ში, აგარ ში, აწ ყურ ში, ურა ველ ში, 
ზ/სხვი ლის ში, წი რა ში – 2021 წელს და
გეგ მი ლია სტა დი ო ნე ბის მოწ ყო ბა.

ახალგაზრდულიპოლიტიკა
ახალციხისმუნიციპალიტეტში,ახალ

გაზრდობის სფეროში, ხელისუფლებამ
მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის
პროექტი განახორციელა: „სა ინ ფორ მა
ციო კამ პა ნი ე ბი ნარ კო მა ნი ი სა და თამ ბა
ქოს წი ნაღ მდეგ“, „წიგ ნი ყვე ლა სო ფელს“ 
და „შე მო სე თა ნა მო ქა ლა ქე“.

სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის
განვითარების ფონდის მხარდაჭერით, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ახალ გაზ რდო ბის სა
კით ხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებ მა 
გა ნა ხორ ცი ე ლეს პრო ექ ტე ბი, რო მელ თა 
მი ზა ნი იყო სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი 
ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე
ნე ლი ახალ გაზ რდე ბის ინ ფორ მი რე ბა, 
ჩარ თუ ლო ბი სა და ნდო ბის გაზ რდა სა
ქარ თვე ლოს ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პრო
ცეს ში.

2018 წელს, ახალ ცი ხის საკ რე ბუ ლომ 
და ამ ტკი ცა ახალგაზრდობის პოლიტი
კის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.
20182020 წლებ ში, გან ხორ ცი ელ და სხვა
დას ხვა პროგ რა მა: იდე ე ბის კონ კურ სი, 
მო ხა ლი სე თა პროგ რა მა, და სუფ თა ვე ბის 
აქ ცი ე ბი, სა გან მა ნათ ლებ ლო ბა ნა კე ბი, 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბის კონ კურ
სი, ესე ე ბის კონ კურ სი, მო ეწ ყო სა ინ
ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი, ტრე ი ნინ გე ბი 
და რე გი ო ნუ ლი ახალ გაზ რდუ ლი ფო რუ
მი.

2020 წელს – ჩა ტარ და ახალ ცი ხე ში 
მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი რო
ე ბის რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვა; გა დამ
ზად და ახალ ცი ხის მე რი ის ახალ გაზ
რდული სამ სა ხუ რის 2 თა ნამ შრო მე ლი; 
სტრას ბურ გში სა ერ თა შო რი სო სე მი ნარ
ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო  ახალ ცი ხის 
ახალ გაზ რდუ ლი სამ სა ხუ რის ერ თმა და 
ახალ ცი ხე ში მო მუ შა ვე ახალ გაზ რდუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ის ერ თმა წარ მო მად გე ნელ
მა; ახალ გაზ რდუ ლი მუ შა კე ბის გა დამ ზა
დე ბის სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მა ში 
ჩა ერ თო ახალ ცი ხის პრო ფე სი ულ სას
წავ ლე ბე ლი ,,ოპი ზა რი’’ და გა დამ ზად და 
2 ახალ გაზ რდუ ლი მუ შა კი; სა პი ლო ტედ 
შე იქ მნე ბა და და ი ნერ გე ბა ახალ ცი ხის 
ახალ გაზ რდუ ლი სტრა ტე გი ი სა და სა
მოქ მე დო გეგ მის მო ნი ტო რინ გის მე ქა
ნიზ მე ბი. 2021 წელს ახალ ცი ხე ში არ სე
ბულ ახალ გაზ რდულ სივ რცეს გა და ე ცა 
სა ჭი რო ინ ვენ ტა რი.

დანაშაულისსტატისტიკა
20172020 წლებში, ახალციხის მუნიციპა

ლიტეტში, მძიმე დანაშაულის (იმ 5 სახეო
ბის–მკვლელობა,ჯანმრთელობისგანზრახ
მძიმედაზიანება,გაუპატიურება,ძარცვა,ყა
ჩაღობა,რაცარსებითადგანსაზღვრავსკრი
მინოგენურიმდგომარეობისსურათს,მიხედ
ვით)სტატისტიკამოყვანილიაცხრილში:

მძი მე და ნა შა უ ლის სტა ტის ტი კა მოწ
მობს, რომ ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
20172020 წ.წ. კრი მი ნო გე ნუ რი მდგო მა რე ო ბა 
სტა ბი ლუ რია: ამ წლებ ში მთლი ა ნად რე გის
ტრი რე ბუ ლია კრი მი ნო გე ნუ რი მდგო მა რე
ო ბის სუ რა თის გან მსაზ ღვრელ სა ხე ო ბა თა 
და ნა შა უ ლე ბის სულ 22 შემ თხვე ვა, რო მელ
თა გან გახ სნი ლია – 16, ანუ 73%, რაც გახ სნის 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია. სტა ტის ტი კით დას
ტურ დე ბა, რომ მძი მე და ნა შა უ ლის რე გის
ტრი რე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში იშ ვი ა თია, ყო ველ წლი უ რად 8 შემ თხვე ვას 
არ აღე მა ტე ბა, ხო ლო მა თი ზრდა წლე ბის 
მი ხედ ვით არ შე ი ნიშ ნე ბა. 

სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბი სა და 
მარ თლწეს რი გის ეფექ ტი ა ნი სის ტე მის უზ
რუნ ველ ყო ფის თვის შინაგანსაქმეთასამი
ნისტროსშემ დგო მი გან ვი თა რე ბა გაგ რძელ
დე ბა „სისტემურიგანახლების“კონ ცეფ ცი ის 
შე სა ბა მი სად. უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია, რომ 
გაღ რმავ დე ბა კრიმინალური პოლიციის
რეფორმა; კერ ძოდ, კრი მი ნა ლურ პო ლი ცი
ა ში დას რულ დე ბა სა უბ ნო მი მარ თუ ლე ბის 
ეტა პობ რი ვი ჩა ნაც ვლე ბა სა ზო გა დო ე ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა პო ლი ციო საქ მი ა ნო ბის 
მო დე ლით. გან ვი თარ დე ბა თა ნა მედ რო ვე 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი მართლწესრი
გისოფიცრისინსტიტუტი,რომ ლის უმთავ
რესიამოცანაიქნებადანაშაულისპრევენ
ციაზემუშაობა.

პრობაციონერთასტატისტიკა
სტა ტის ტი კა მოწ მობს, რომ სა ან გა რიშ გე

ბო პე რი ოდ ში (20172020წ.წ.) პრო ბა ცი ო ნერ
თა რა ო დე ნო ბა, წი ნა წლე ბის გან გან სხვა
ვე ბით, კლე ბის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. 
მოქ მედ პრო ბა ცი ო ნერ თა შო რის გან მე ო
რე ბით ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის რიც ხვი მცი
რეა, რო გორც წე სი, 12%ის ფარ გლებ შია 
და არ აღე მა ტე ბა 7,5%ს (2019 წელს); პრო
ბა ცი ო ნერ თა შო რის რე ცი დი ვის და ბა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ასე ვე მკა ფი ოდ მი უ თი თებს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კრი მი ნო გე ნუ რი მდგო
მა რე ო ბის სტა ბი ლუ რო ბა ზე. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2020 წელს, მიუხე
დავად პანდემიისა, ერთი პრობაციონერი
მაინც მონაწილეობდა სოციალური რეა
ბილიტაციის პროგრამაში. სა მო მავ ლოდ, 
სა ა გენ ტო გეგ მავს, პან დე მი ის გა მოწ ვე ვის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ამ პროგ რა მის გა ფარ
თო ე ბა სა და ეფექ ტი ა ნად გან ხორ ცი ე ლე ბას. 
ასე ვე, გან ზრა ხუ ლია, აქ ტი უ რად შე ეწ ყოს ხე

მძიმედანაშაულისახეობათამიხედვით 2017 2018 2019 2020

განზრახ მკვლელობა (სსკის 108ე109ე მუხლები)
მათ შორის, გახსნილი

0
0

0
0

0
0

0
0

მძიმე დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ (სსკს 117ე 
მუხლი, ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება)
მათ შორის, გახსნილი

0

0

0

0

1

0

0

0

გაუპატიურება (სსკს137ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

4
2

2
0

0
0

1
0

ძარცვა (სსკს 178ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

2
2

4
4

2
2

3
3

ყაჩაღობა (სსკს 179ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

2
2

1
1

0
0

0
0

სულ
მათ შორის გახსნილი

8
6

7
5

3
2

4
3

ცხ.1ახალციხისმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულიმძიმედანაშაული20172020წწ.

ლი მსჯავ რდე ბულ თა და საქ მე ბას ად გილ ზე, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. 

ახალციხისიუსტიციისსახლი
დასაზოგადოებრივიცენტრები

2012 წლის 9 აგვისტოდან ქალაქ ახალ
ციხეში შეუფერხებლად მუშაობს იუსტიცი
ის სახლი, რომელიც მოსახლეობას უკვე
450მდესახისმომსახურეობასუწევს;

იუს ტი ცი ის სახ ლის გახ სნის შემ დგომ, 
ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყო ველ მო
ქა ლა ქეს შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა, მის
თვის კომ ფორ ტულ გა რე მო ში, ერთ შე ნო
ბა ში, ზედ მე ტი დრო ის ხარ ჯვის გა რე შე და 
მაქ სი მა ლუ რად ხელ საყ რელ პი რო ბებ ში, 
მი ი ღოს ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი და აუ ცი
ლე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბი. სწრა ფად და მო
ხერ ხე ბუ ლად, ზედ მე ტი ბი უ რიკ რა ტი უ ლი 
ბა რი ე რე ბის გა რე შე, და ა რე გის ტრი როს უძ
რავ ნივ თზე სა კუთ რე ბა, გა ნა ხორ ცი ე ლოს 
სა მე წარ მეო თუ არა სა მე წარ მეო იუ რი დი უ
ლი პი რის რე გის ტრა ცია და სხვ. იუს ტი ცი ის 
სახ ლის მომ სა ხუ რე ო ბით კმა ყო ფი ლე ბის 
ხა რის ხი, ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე სა ბა
მი სად – 92%ს აღ წევს, რაც სა ჯა რო მომ სა
ხუ რე ო ბის სფე რო ში ერთერ თი ყვე ლა ზე მა
ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია.

2017 წლის ად გი ლობ რივ არ ჩევ ნებ ზე, 
„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ
რა მა ში, სა ზო გა დო ებ რივ მომ სა ხუ რე ო ბა თა 
ხა რის ხობ რი ვი გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და მა თი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბი სათ ვის ერთერთ პრი
ო რი ტე ტად და სა ხელ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
და სახ ლე ბებ ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრე
ბის ამოქ მე დე ბა. საზოგადოებრივიცენტრი,
იუს ტი ცი ის სახ ლის მსგავ სად, წარ მო ად გენს 
სა თა ნა დო ინ ფრას ტრუქ ტუ რი თა და უახ ლე
სი ტექ ნი კით აღ ჭურ ვილ სივ რცეს, სა დაც 
მო ქა ლა ქეს და სახ ლე ბი დან გა უს ვლე ლად 
შე უძ ლია, მის თვის კომ ფორ ტულ და ხელ
საყ რელ გა რე მო ში მი ი ღოს 200მდე სა ხის 
სა ხელ მწი ფო, ასე ვე კერ ძო (მაგ. „ლი ბერ თი“ 
ბან კის, მაგ თი კო მის და სხვ.) მომ სა ხუ რე
ბა. სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი გა ნა ხორ ცი ე
ლებს არა მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო, არა მედ 
უკ ვე მუ ნი ცი პა ლურ სერ ვი სებ საც; მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში 
ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნო ე ბის აღ დგე ნის კვა
ლო ბა ზე სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი წარ მა
ტე ბით შე ას რუ ლებს შე სა ბა მი სი ერ თე უ ლის 
ად მი ნის ტრა ცი ის, აგ რეთ ვე მას თან არ სე ბუ
ლი სა თე მო საბ ჭოს თა ნა მედ რო ვე, მა ღალ
ტექ ნო ლო გი უ რი ოფი სის ფუნ ქცი ას. 

ახალციხის მუნიციპალიტეტში პირვე
ლისაზოგადოებრივიცენტრი,2016წლის25
სექტემბერს,ქ.ვალეშიგაიხსნადაშეუფერ
ხებლადმუშაობს.მას და ე მა ტა 2018 წლის 9 
ივ ლისს გახ სნი ლი აწყურის საზოგადოებ
რივიცენტრიც.

პრობაციონერთასტატისტიკა 2017წ 2018წ 2019წ 2020წ

მოქ მედ პრო ბა ცი ო ნერ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 155 113 106 100

არას რულ წლო ვან მოქ მედ პრო ბა ცი ო ნერ თა რა
ო დე ნო ბა 0 0 1 2

და ნა შა უ ლის რე ცი დი ვის შემ თხვე ვე ბი 2 (1,3%) 2 (1,8%) 8 (7,5%) 2 (2%)

სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მა ში მო
ნა წი ლე პრო ბა ცი ო ნერ თა  რა ო დე ნო ბა 0 0 0 1

პრო ბა ცი ის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს ინი ცი ა ტი ვი
თა და ხელ შეწ ყო ბით და საქ მე ბულ მსჯავ რდე
ბულ თა რა ო დე ნო ბა

0 0 0 0

ცხ.2პრობაციონერთასტატისტიკაახალციხისმუნიციპალიტეტში

ახალციხის მუნიციპალიტეტში,
მომდევნო ოთხი წლის განმავლობა
ში,კულტურის,სპორტისადაახალგაზ
რდულიმიმართულებებითგატარდება
შემდეგიღონისძიებები:

 � გა იზ რდე ბა კულ ტუ რის, სპორ ტი სა 
და ახალ გაზ რდო ბის სფე რო ე ბის 
და ფი ნან სე ბა;

 � გა იზ რდე ბა კულ ტუ რის ხელ მი საწ
ვდო მო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო
სახ ლე ო ბის თვის;

 � ხე ლი შე ეწ ყო ბა სა ხე ლოვ ნე ბო გა
ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბას;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა კულ ტუ რუ ლი 
ცხოვ რე ბის ხელ შემ წყო ბი და კულ
ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ძეგ ლე
ბის დაც ვარე ა ბი ლი ტა ცი ის ღო
ნის ძი ე ბე ბი;

 � გაგ რძელ დე ბა თი სე ლის დარ ბა ზუ
ლი ეკ ლე სი ის სა რე ა ბი ლი ტა ციო/
სა კონ სერ ვა ციო სა მუ შა ო ე ბი (350 
ათა სი ლა რი), აწ ყუ რის ღვთის
მშობ ლის ტაძ რი სა და აწ ყუ რის 
ცი ხის სა რე ა ბი ლი ტა ციო/სა კონ
სერ ვა ციო სა მუ შა ო ე ბი და სა ფა რის 
სა მო ნას ტრო კომ პლექ სის მთა ვა
რი ტაძ რის რე ა ბი ლი ტა ცია;

 � და გეგ მი ლია ახალ ცი ხე ში ივ ლი
ტას ღვთის მშობ ლის სა ხე ლო ბის 
ეკ ლე სის პრო ექ ტი რე ბა/რე ა ბი ლი
ტა ციის სა მუ შა ო ე ბი – 150  ათა სი 
ლა რი;

 � და გეგ მი ლია ჯა ყის მა ნის ეკ ლე სი
ის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი 
– 350 ათა სი ლა რი;

 � მიმ დი ნა რე ობს და 2022 წელს დას
რულ დე ბა აწ ყუ რის ღვთის მშობ
ლის ტაძ რის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა
ცია – პრო ექტს აფი ნან სებს ფონ დი 
„ქარ თუ“ (15 მლნ ლა რი);

 � და გეგ მი ლია კულ ტუ რის სახ ლე
ბის რე ა ბი ლი ტა ცია სოფ ლებ ში: 
წყორ ძა, გი ორ გიწ მინ და, მუ გა რე თი, 
სხვი ლი სი;

 � 20212022 წლებ ში, და გეგ მი ლია 
ქ. ახალ ცი ხის სა მუ სი კო სკო ლის 
სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია – 750 ათა სი 
ლა რი;

 � იგეგ მე ბა ქ. ახალ ცი ხის კომ პლექ
სუ რი სას პორ ტო სკო ლის შე ნო ბის 
სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია და სპორ
ტულგა მა ჯან სა ღე ბე ლი ცენ ტრის 
მშე ნებ ლო ბა; 

 � იგეგ მე ბა ახალ ცი ხის სპორ ტკომ
პლექ სის მშე ნებ ლო ბა – 11 მლნ 
ლა რი;

 � 2021 წელს მიმ დი ნა რე ობს და 
დას რულ დე ბა ახალ ცი ხე ში, რუს
თა ვე ლის №124ში სპორ ტუ ლი 
კომ პლექ სის რე ა ბი ლი ტა ცია/რე
კონ სტრუქ ცი ის სა მუ შა ო ე ბი – 1 332 
399 ლა რი;

 � 2022 წელს და გეგ მი ლია სპორ ტუ
ლი მო ედ ნე ბის მოწ ყო ბა/რე ა ბი
ლი ტა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი სო ფელ 
ზი კი ლი ა სა და აგა რა ში – 100 ათა სი 
ლა რი;

 � გაგ რძელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ტე რი ტო რი ა ზე გა რე გა მო ყე ნე ბის 
ფიტ ნე სის ტრე ნა ჟო რე ბის (თან
მდე ვი მომ სა ხუ რე ბამონ ტა ჟი და 
ტრე ნა ჟო რე ბი სათ ვის საჩ რდი ლო
ბე ლი ფან ჩა ტუ რი სა და მო ედ ნის) 
მოწ ყო ბა;

 � ხე ლი შე ეწ ყო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში 
ახალ გაზ რდე ბის ჩარ თვა სა და მათ 
მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას;

 � 2021 წელს ახალ ცი ხე ში ჩა ტარ დე
ბა რე გი ო ნის ახალ გაზ რდუ ლი ფო
რუ მი.
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ჩემოძვირფასებო!
ახალციხე ჩემი მშობლიური მხარეა, აქ ვისწავლე და გავიზარდე. კარგად ვიცნობ ჩემს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტს, ვიცნობ აქ მცხო

ვრებ მშრომელ, მშვიდ და პატრიოტ ადამიანებს, რომლებიც მაღალი ზნეობის, ურთიერთსიყვარულის, პატივისცემისა და ტოლერანტო
ბის საუკეთესო მაგალითს წარმოადგენენ.

განსაკუთრებული გრძნობაა, როდესაც მმართველი გუნდი – „ქართული ოცნება“ – ნდობას გიცხადებს და გაქვს შესაძლებლობა, უდი
დესი წარსულის, კულტურული ძეგლებით მდიდარი ულამაზეს ქალაქსა და სოფლებს ემსახურო.

დამეთანხმებით, შეუძლებელია, ყველაზე კრიტიკულად განწყობილმა ადამიანმაც კი არ აღიაროს ის უდიდესი პროგრესი, რომელიც 
ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენმა მუნიციპალიტეტმა განიცადა, თუმცა თქვენ უფრო მეტს იმსახურებთ. ჩვენი რეალისტური ხედვა 
და კარგად გაანალიზებული გეგმა სწორედ მეტ განვითარებასა და წინსვლაზეა ორიენტირებული.

გამარჯვების შემთხვევაში, მზად ვარ, ახალი ენერგიით შევუდგე საქმეს და ამჯერად, ახალ ამპლუაში ვემსახურო ჩვენს მუნიციპალიტეტს.
დარწმუნებული ვარ, 4 წლის შემდეგ გვექნება შესაძლებლობა, წყლით მომარაგებული და გაზიფიცირებული სოფლების, გალამაზებუ

ლი და გამწვანებული ახალციხის, ახალი სპორტული მოედნების, კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, მეტი განვითარებისა 
და კეთილდღეობის შესახებ ვისაუბროთ.

ერთად აუცილებლად გავიმარჯვებთ!

 � დაუშვებელია საჯარო მოსამსახურეების, საჯარო სკოლების
პედაგოგების,აგრეთვესსიპ-ებისადასახელმწიფოსანმუნიცი-
პალიტეტისმიერდაფუძნებულია(ა)იპ-ებისთანამშრომლების
საარჩევნოაგიტაციაშიმონაწილეობასამუშაოსაათებშიანსამსა-
ხურებრივიმოვალეობისშესრულებისას,მათშორისსოციალურ
ქსელებშიპოლიტიკურიშეხედულებებისგამოხატვისგზით;

 � დაუშვებელია სახელმწიფოდა მუნიციპალურითანამდებობის
პირებისმიერსამსახურებრივიმდგომარეობისგამოყენებაამომ-
რჩევლისმიერამათუიმსაარჩევნოსუბიექტისმხარდაჭერისან
მხარდაჭერისგანთავისშეკავებისუზრუნველყოფისმიზნით;

 � დაუშვებელიაამომრჩევლისთვისრაიმემატერიალურიანარა-
მატერიალურისარგებლისგადაცემაანშესაბამისიდაპირების
გაცემა ამომრჩევლის მიერ ამათუ იმ საარჩევნო სუბიექტის
მხარდაჭერისანმხარდაჭერისგანთავისშეკავებისუზრუნველ-
ყოფისმიზნით;

 � დაუშვებელია ამომრჩევლის იძულება, სხვა პირს გაუმჟღავ-
ნოს საკუთარი არჩევანი, მათ შორის საარჩევნო ბიულეტენის
ფოტოგადაღებისანსაარჩევნოკაბინიდანგამოსვლისშემდეგ
ბიულეტენისსაჯაროდჩვენებისგზით;

 � კენჭისყრისკაბინაშიფოტოდავიდეოგადაღება,აგრეთვეშევსე-
ბულისაარჩევნობიულეტენისსხვაპირთათვისჩვენებადაუშვე-
ბელია;

 � დაუშვებელიახმისმიცემასხვაამომრჩევლისნაცვლად,აგრეთვე
საარჩევნობიულეტენისშევსებასხვაპირისთანდასწრებით;

 � კენჭისყრისშენობაშიკენჭისყრისდღის8საათიდან20საათამდე
აკრძალულიასაარჩევნოაგიტაცია;

 � მოვუწოდებთყველაპარტიისაქტივისტს,მხარდამჭერსადაამომ-
რჩეველს,თავიშეიკავონსაარჩევნოუბნისმიმდებარეტერიტო-
რიაზედაყოვნებისგან;

 � აკრძალულიაკენჭისყრისშენობაშიანკენჭისყრისშენობისმიმ-
დებარედამომრჩევლისგადაადგილებისფიზიკურადშეფერხება.

„ქართულიოცნების“საარჩევნოშტაბიყველაამომრჩეველსდასაჯარომოსამსახურესმოუწოდებს,კენ
ჭისყრისდღემდედაკენჭისყრისდღესდაიცვანქცევისშემდეგიწესები:

12 qarTuli ocneba 41


