
Size, placement and color combinations

ძვირფასო ბოლნისელებო! 
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 ბოლნისის მერობის კანდიდატისა და ბოლნისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატების 
მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია იმისათვის, რომ წარმატებით გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში დაწყებული პროექტები, 
გაგრძელდეს ბოლნისის განვითარება და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. 
ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ბოლნისი 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
ბაშიმოსვლისთანავე,ეკონომიკისსის
ტემური 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,

მნიშვნელოვნად გაიზარდა ხელისუფ
ლების მიერ ბოლნისის მუნიციპალი
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 17,7 მლნ იყო, 
2021 წლის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნე ბე ლი 
36 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 14,5 მლნ 
ლა რი იყო, 2021 წელს საპ როგ ნო ზო მაჩ
ვე ნე ბე ლი 43,4 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. 

ბოლნისისმუნიციპალიტეტში,2014
2021 წლებ ში, გა რე მოს დაც ვი სა და 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტროს 
მი ერ გადამამუშავებელიდაშემნახვე
ლი საწარმოების თანადაფინანსების
2 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და (ჯა მუ რი 
ინ ვეს ტი ცია 2 678 339 ლა რი, სა ხელ
მწი ფოს თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 1 137 864 
ლა რი). პროგ რა მით „ახალგაზრდა მე
წარმე“, 20182021 წლებ ში, მხარ და ჭე
რი ლია 4 პრო ექ ტი (ჯა მუ რად 528 798 
ლა რი, თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 210 159 ლა
რი). პროგ რა მით „დანერგე მომავა
ლი“, 20152021 წლებ ში, 512 ჰექ ტარ ზე 
გან ხორ ცი ელ და 76 პრო ექ ტი (ჯა მუ რი 
ინ ვეს ტი ცია 5 369 290 ლა რი). აგროდაზ
ღვევისპროგრამით, 20142021 წლებ ში, 
ჯა მუ რად, დაზ ღვე უ ლია 9 594 ჰექ ტა
რი (მო სავ ლის ღი რე ბუ ლე ბა 21 791 373 
ლა რი), რი თაც 1  036მა ბე ნე ფი ცი არ მა 
ისარ გებ ლა. სტი ქი ით მი ყე ნე ბუ ლი ზა
რა ლი 2 115 676 ლა რით ანაზ ღა ურ და. 
სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივე
ბის ხელშეწყობის პროგრამით, დღე
ი სათ ვის მოქ მე დებს 11 კო ო პე რა ტი ვი 
(107 მე პა იე, მო ბი ლი ზე ბუ ლი კა პი ტა ლი 
336 890 ლა რი). შეღავათიანი აგროკ
რედიტით, 20132021 წლებ ში, ჯა მუ რად 
34 528 468 ლა რის პრო ექ ტე ბი გან ხორ
ცი ელ და (თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 4 640 
487 ლა რი), რი თაც 501მა უნი კა ლურ
მა ბე ნე ფი ცი არ მა ისარ გებ ლა. სოფ
ლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მოქნილობის
თანადაფინანსების პროგრამით გან
ხორ ცი ელ და 8 პრო ექ ტი (ჯა მუ რად 889 
666 ლა რი, თა ნა და ფი ნან სე ბა 349 774 
ლა რი). 2020წლიდანხორციელდება2

პროგრამა: მერძევეობის დარგის მო
დერნიზაციისა და ბაზარზე წვდომის
ხელშეწყობისპროგრამით5 პრო ექ ტის 
გან ვი თა რე ბას შე ეწ ყო ხე ლი (ჯა მუ რი 
ინ ვეს ტი ცია 1 055 917 ლა რი, თა ნა და
ფი ნან სე ბა 818 174 ლა რი), ხო ლო აგრო
წარმოებისხელშეწყობისპროგრამით
გან ხორ ცი ელ და 1 პრო ექ ტი (64 164 ლა
რი, თა ნა და ფი ნან სე ბა 32 082 ლა რი). სა
მელიორაციო სამუშაოებზე, 20132020 
წლებ ში, 5 853 047 ლა რი და ი ხარ ჯა, შე
დე გად წყა ლუზ რუნ ველ ყო ფი ლი მი წის 
ფარ თო ბი, ბო ლო წლებ ში, 0დან (2013 
წელს) 2380 ჰექ ტრამ დე (2020 წელს) გა
ი ზარ და. 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 ღონისძიე
ბა: 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.

 � მომ დევ ნო წლებ ში გაგ რძელ დე ბა 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ხელ შემ წყო
ბი პროგ რა მე ბი, რაც, მომ დევ ნო 4 
წლის გან მავ ლო ბა ში, მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში რამ დე ნი მე ასე ულ ახალ 
სა მუ შაო ად გილს შექ მნის და სოფ
ლის მე ურ ნე ო ბა ში და საქ მე ბუ
ლი ადა მი ა ნე ბის შე მო სავ ლე ბის 
ზრდას უზ რუნ ველ ყოფს;

 � ქვეყ ნის მას შტა ბით, 2024 წლამ
დე გან ხორ ცი ელ დე ბა 1.2 მი ლი ო
ნი ჰექ ტა რი მი წის სის ტე მუ რი რე
გის ტრა ცია, რი თაც პრაქ ტი კუ ლად 
მი წის რე გის ტრა ცი ის პრობ ლე მა 
სრუ ლად აღ მო იფ ხვრე ბა;

 � 2024 წლის თვის და გეგ მი ლია მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე სარ
წყა ვი წყლით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
ფარ თო ბის 6 546 ჰექ ტრამ დე ზრდა. 

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“, ბოლ ნი სის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში და ფი ნან სდა 2 სა წარ მო 
(ინ ვეს ტი ცი აა ჯა მუ რად 1 465 000 ლა რი, 
და საქ მე ბუ ლია 46 ადა მი ა ნი). მიკრო
დამცირემეწარმეობისმხარდამჭერი
პროგრამით, „აწარ მოე სა ქარ თვე ლო
ში“ მხარ და ჭე რით 410 146 ლა რის გრან
ტი გა ი ცა. 580 958 ლა რის ინ ვეს ტი ცი ით 
ჯა მუ რად და ფი ნან სდა 52 პრო ექ ტი (არ
სე ბუ ლი ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბა – 33, 
ახა ლი „სტარ ტა პის“ მხარ და სა ჭე რად 19 
პრო ექ ტი). 

 � მო მა ვალ ში გაგ რძელ დე ბა და 
გა ფარ თოვ დე ბა მე წარ მე ო ბის 
მხარ დამ ჭე რი პრო ექ ტე ბის თუ 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბა; 

 � ხე ლი შე ეწ ყო ბა ინო ვა ცი უ რი ეკო
სის ტე მის გან ვი თა რე ბას; 

 � წარ მო ე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად 
გაგ რძელ დე ბა ფი ნან სე ბის ხელ მი
საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის დახ ვე წა 
და მა თი ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდა.

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.

ქვემო ქართლის რეგიონში, 2012
2021 წლებში, ექსპლოატაციაში შევი
და: 5 ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი (პან
ტი ა ნი ჰე სი, კაზ რე თი ჰე სი, დე ბე და ჰე სი, 
მარ ნე უ ლი ჰე სი, ორო ჰე სი). სად გუ რე
ბის ჯა მუ რი დად გმუ ლი სიმ ძლავ რე 9 
მე გა ვა ტია, ჯა მუ რი სა ინ ვეს ტი ციო მო
ცუ ლო ბა 7 მლნ აშშ დო ლა რი. ასე ვე, 
ექ სპლო ა ტა ცი ა ში შე ვი და 2 თბო ე ლექ
ტრო სად გუ რი (გარ დაბ ნის თბო სად გუ
რი, გარ დაბ ნის თბო სად გუ რი 2) ჯა მუ რი 
დად გმუ ლი სიმ ძლავ რით 461 მე გა ვა ტი, 
ჯა მუ რი სა ინ ვეს ტი ციო მო ცუ ლო ბა 410 
მლნ აშშ დო ლა რი. მშენებლობისეტაპ
ზეა ხრა მი ჰე სი (1 მლნ აშშ დო ლა რი, 
დადგმ. სიმ ძლავ რე – 1,13 მგვტ); ჯან და
რა ჰე სი (1,5 მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ.
სიმ ძლავ რე 0,25 მგვტ); „დუ მან მა შა ვე
რაჰე სი“ – სა ვა რა უ დოდ 2 712 000 მლნ 
აშშ დო ლა რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე – 1,96 
მგვტ). ტექნიკურეკონომიკური კვლე
ვის ეტაპზეა შემ დე გი ენერ გე ტი კუ ლი 
პრო ექ ტე ბი: ყი ზი ლაჯ ლო ჰე სი (5,6 მლნ 
აშშ დო ლა რი, დადგმ. სიმ ძლავ რე – 4,10 
მგვტ); მტკვა რი კას კა დი 4 (136 მლნ აშშ 
დო ლა რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე – 78,10 
მგვტ); ხრა მი ჰე სი 3 (41 მლნ აშშ დო ლა
რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე – 16,07 მგვტ); 
ხრა მი ჰე სი 4 (40 მლნ აშშ დო ლა რი; 
დადგმ. სიმ ძლავ რე – 14,97 მგვტ); ხრა
მი ჰე სი 5 (50 მლნ აშშ დო ლა რი; დადგმ.

ეკონომიკა
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

სოფელმუშევანთანარსებული
ხიდისრეაბილიტაცია
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სიმ ძლავ რე – 19,89 მგვტ); ქვე მო ოროზ
მან ჰე სი (1,3 მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ. 
სიმ ძლავ რე – 0,63 მგვტ); მა შა ვე რა ჰე
სი 3 (8 მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ. სიმ
ძლავ რე – 4,20 მგვტ); მა შა ვე რა ჰე სი 2 (8 
მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ. სიმ ძლავ
რე – 4,02 მგვტ); ზე მო ყა რა ბუ ლა ხი ჰე
სი (1 960 000 მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ. 
სიმ ძლავ რე – 1,03 მგვტ); ნა ხი დუ რი ჰე სი 
(16 მლნ. აშშ დო ლა რი დადგმ.სიმ ძლავ
რე 9 მგვტ); ხრა მი 7 ჰე სი (10,5 მლნ აშშ 
დო ლა რი დადგმ. სიმ ძლავ რე 3 მგვტ); 
ტექნიკურეკონომიკური კვლევის
ეტაპზეა ქარის ელექტროსადგურების
პროექტები:„პირ ვე ლი 1 ქა რის ელ.სად
გუ რი“ (62 მლნ აშშ დო ლა რი; დადგმ. 
სიმ ძლავ რე – 30,00 მგვტ); „სა ა კა ძე ქა
რის ელ.სად გუ რი“ (28 მლნ აშშ დო ლა
რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე – 15,00 მგვტ); 
მარ ტყო ფის ქა რის ელ.სად გუ რი (69 მლნ 
აშშ დო ლა რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე – 50 
მგვტ); სამ გო რის ქა რის ელ.სად გუ რი (4 
მლნ აშშ დო ლა რი; დადგმ.სიმ ძლავ რე 
– 8 მგვტ); „გარ დაბ ნის ბიოთბო ე ლექ
ტრო სად გუ რი“ (1,5 მლნ აშშ დო ლა რი; 
დადგმ. სიმ ძლავ რე – 3,00 მგვტ).

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, 2013
2021 წლებ ში, გაზიფიცირებულია ჯა მუ
რად 7,279 აბო ნენ ტი. 20132017 წლებ ში, 6 
098 აბო ნენტს და უ მონ ტაჟ და ელექტრო
ენერგიის ინდივიდუალური მრიცხვე
ლი, 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.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, ტუ
რიზმის განვითარების მიზნით, 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. გან
ხორ ცი ელ და სა ლაშ ქრო ბი ლი კე ბის 
მარ კი რე ბა. „ღვინის გზის“ პროექტის
ფარგლებში, გან ხორ ცი ელ და ღვი
ნის ტუ რიზ მში ჩარ თუ ლი ობი ექ ტე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მათ თვის საგ ზაო 
მი მარ თუ ლე ბის მა ნიშ ნებ ლე ბის დამ
ზა დე ბამონ ტა ჟი. გან ხორ ცი ელ და რე
გი ო ნის ტუ რის ტუ ლი რე სურ სე ბის სრუ
ლი ინ ვენ ტა რი ზა ცია, მიმ დი ნა რე ობს 
ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ ტე ბის კვლე ვის 
პრო ექ ტი. 

 � „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ გუნ დის გეგ
მის თა ნახ მად, სა შუ ა ლო ვა დი ან 
პე რი ოდ ში, 2025 წლის თვის, ქვე
ყა ნას 10 მლნ მოგ ზა უ რი ეწ ვე ვა, 
ხო ლო ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი შე
მო სა ვა ლი 4.2 მი ლი არდ დო ლარს 
გა უ თა ნაბ რდე ბა;

 � 2030 წლის თვის სა ქარ თვე ლო 13 
მი ლი ონ მოგ ზა ურს უმას პინ ძლებს, 
ხო ლო შე მო სავ ლე ბი 6,5 მი ლი არდ 
დო ლარს მი აღ წევს.

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.

20132020 წლებ ში, ბოლ ნი სის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში, ად გი ლობ რივი 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 68 ათა სი კუ ბუ რი მეტ რი 
მერქნული რესურსი. 20142021 წლებ
ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე 
ხეტყის ორ გა ნი ზე ბუ ლად დამ ზა დე
ბის ფარ გლებ ში, დამ ზად და 340 კუ ბუ რი 
მეტ რი ხეტყე. გან ხორ ცი ელ და ტყის
აღდგენისღონისძიებები 22,2 ჰა ფარ
თობ ზე. რე გუ ლა რუ ლად ხორ ცი ელ დე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე გან
თავ სე ბუ ლი ობიექტების ინსპექტირე
ბა.

 � სა მო მავ ლოდ გაგ რძელ დე ბა ატ
მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის, ნი ა და გი სა 
და წყლის ხა რის ხის მო ნი ტო რინ
გი სა და შე ფა სე ბის სის ტე მე ბის გა
ფარ თო ე ბა;

 � გაგ რძელ დე ბა სტი ქი უ რი გე ო ლო
გი უ რი პრო ცე სე ბის ყო ველ წლი
უ რი მო ნი ტო რინ გი, შე ფას დე ბა 
გე ო ლო გი უ რი საფ რთხის ქვეშ არ
სე ბუ ლი და სახ ლე ბე ბი და ოჯა ხე
ბის (კომ ლი) სა კარ მი და მო ნაკ ვე
თე ბი, საც ხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბი და 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი ობი ექ ტე ბი, 
გა ი ცე მა რე კო მენ და ცი ე ბი გა სა ტა
რე ბე ლი დამ ცა ვი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
შე სა ხებ;

 � გაგ რძელ დე ბა გა რე მოს დაც ვი თი 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მის გაძ
ლი ე რე ბა და ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ
ლე ბა, და გეგ მი ლია ინო ვა ცი უ რი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვა დარ
ღვე ვა თა პრე ვენ ცი ის, გა მოვ ლე ნი
სა და აღ კვე თის მიზ ნით („ცხე ლი 
წერ ტი ლე ბის“ კონ ტრო ლი სა მეთ
ვალ ყუ რეო კა მე რე ბით, ახა ლი თა
ო ბის დრო ნე ბის გა მო ყე ნე ბით და 
სხვა);

 � გა რე მოს დაც ვი თი სტან დარ ტე ბი 
თვი სებ რი ვად და უ ახ ლოვ დე ბა ევ
რო პულ მოთ ხოვ ნებს;

 � ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მის თა ნახ მად, 
2030 წლის თვის და ცუ ლი ტე რი ტო
რი ე ბის ფარ თო ბი 1 მი ლი ონ ჰექ
ტარს გა უ თა ნაბ რდე ბა.

ინფრასტრუქტურა და საზოგა
დოებრივიმომსახურება

20222023 წლებში ბოლნისის მუნი
ციპალიტეტშიინფრასტრუქტურისადა
საზოგადოებრივიმომსახურებისგაუმ
ჯობესებასადაგანვითარებაზეგანსა
კუთრებულიაქცენტიგაკეთდება.

20132020 წლებ ში, ბოლ ნის ში, ადგი
ლობრივიმნიშვნელობისგზებისრე 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, 24 მლნ ლა რამ დე და ი ხარ ჯა. 
რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და 5 ხიდს.

ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მის თა ნახ მად, 
მომ დევ ნო (20212025) წლებ ში ბოლ
ნი სის ინტერნეტით უზრუნველყოფის
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, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 20 
და სახ ლე ბულ პუნ ქტში მცხოვ რებ 3 163 
ოჯახს მა ღალ სიჩ ქა რი ან ინ ტერ ნეტ ზე 
წვდო მა ექ ნე ბა. 

20142020 წლებ ში, ბოლ ნი სის წყალ
მომარაგებისა და საკანალიზაციო
ქსელის გან ვი თა რე ბა ზე, მუ ნი ცი პა ლუ
რი და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან ჯა
მუ რად, 8 მლნ ლარ ზე მე ტი და ი ხარ ჯა. 
2021 წელს დას რულ და სო ფელ ქვე მო 
ბოლ ნი სის მკვე ბა ვი არ სე ბუ ლი წყალ
სა დე ნის მი ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა (157 
367.00 ლა რი) და ქ. ბოლ ნი სის „ყა რა
ბუ ლა ხის“ სა თა ვენა გე ბო ბის რე ა ბი
ლი ტა ცი ი სა და მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბის 
წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მის პრო ექ
ტი რე ბამშე ნებ ლო ბის სა მუ შა ო ე ბის 
შეს ყიდ ვა (10258 ლა რი). 

20212022წლებისთვის,ბოლნისისმუნიციპალიტეტში,დაგეგმილია
ან უკვე განხორციელების ფაზაშია შემდეგი ინფრასტრუქტურული
პროექტები:

 � სო ფელ ბა ლი ჭის ში დაგ ზის მოწ ყო ბა – 975 201 ლ; 

 � ქ. ბოლ ნის ში, მე რაბ კოს ტა ვას და ია კობ ცურ ტა ვე ლის (თა მარ მე ფის ქ. №10–
დან №12–მდე) ქუ ჩებ ზე გზის რე ა ბი ლი ტა ცია (№1 მო ნაკ ვე თი) – 640 895 ლ; 

 � ქ. ბოლ ნის ში, მე რაბ კოს ტა ვას და ია კობ ცურ ტა ვე ლის (თა მარ მე ფის ქ. №10დან 
№12მდე) ქუ ჩა ზე გზის რე ა ბი ლი ტა ცია (№1 და №2 მო ნაკ ვე თი) – 192 000 ლ; 

 � ქ. ბოლ ნის ში ფარ ნა ვაზ მე ფის ქ. (№54დან №79მდე) ქვა ფე ნი ლე ბის მოწ ყო
ბა – 250 000 ლ; 

 � ქ. ბოლ ნის ში, შო თა რუს თა ვე ლის ქ.(№47დან №79მდე) ქვა ფე ნი ლის მოწ ყო
ბა – 340 000 ლ; 

 � სოფ. ნა ხი დურ ში გზის მოწ ყო ბია (მო ნაკ ვე თი №1) – 287 201 ლ; 

 � სოფ. ტა ლა ვერ ში გზის მოწ ყო ბა (მე2ეტა პი) – 400 000 ლ;

 � სოფ. ქვე მო ბოლ ნის ში, გზის მოწ ყო ბა(მე2 ეტა პი) – 653 000 ლ; 

 � ქ. ბოლ ნის ში ვახ ტანგ გორ გას ლი სა და თა მარ მე ფის ქ. რე ა ბი ლი ტა ცია – 
570 000 ლ;

 � ქ. ბოლ ნის ში, ფარ ნა ვაზ მე ფის ქ. №41ში მდე ბა რე შე ნო ბის ში და რე ა ბი ლი
ტა ცი ის სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვა – 360 000 ლ ; 

 � სოფ. ქვე მო ბოლ ნის ში რი ტუ ა ლე ბის სახ ლის მშე ნებ ლო ბა – 450 000 ლ; 

 � ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე, 2021 წელს, გა რე გა ნა თე ბის 
მომ სა ხუ რე ბა – 396 000 ლ;

 � ქ. ბოლ ნის ში, სულ ხანსა ბა ორ ბე ლი ა ნის ქ.№191 ში მდე ბა რე საც ხოვ რე ბე ლი 
კორ პუ სის სა ხუ რა ვის მოწ ყო ბა – 43 660 ლ; 

 � ქ.ბოლ ნის ში მდ. მა შა ვე რა ზე ხი დის მოწ ყო ბა – 920 000 ლ;

 � ქ. ბოლ ნის ში სულ ხანსა ბა ორ ბე ლი ა ნის ქ. №43ში სათ ნო ე ბის სახ ლის ეზო ში 
ახა ლი საც ხოვ რე ბე ლი კორ პუ სის მი შე ნე ბა – 419 000 ლ; 

 � ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჭა ბურ ღი ლე ბი სათ ვის წყალ სა ქა ჩი ტუმ ბო ე ბის 
შე ძე ნა/მონ ტა ჟი – 58 670 ლ; 

 � ქ. ბოლ ნის ში სულ ხანსა ბა ორ ბე ლი ა ნის ქ. №188ში კორ პუ სის გა მაგ რე ბა/ 
სა ხუ რა ვის რე ა ბი ლი ტა ცია/კე თილ მოწ ყო ბა – 232 000 ლ; 

 � და ბა კაზ რეთ ში: №95/102 და №9/4 მრა ვალ ბი ნი ა ნი საც ხოვ რე ბე ლი ორი კორ
პუ სის სა ხუ რა ვის რე ა ბი ლი ტა ცია – 225 000 ლ; 

 � ქ. ბოლ ნის ში: კოს ტა ვას ქ. №20ში, და ვით აღ მა შე ნებ ლის ქ.№23სა და და ვით 
აღ მა შე ნებ ლის ქ.№17ში მდე ბა რე სა მი მრა ვალ ბი ნი ა ნი საც ხოვ რე ბე ლი კორ
პუ სის სა ხუ რა ვის რე ა ბი ლი ტა ცია – 140 000 ლ; 

 � ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე და ზი ა ნე ბუ ლი ას ფალ ტის სა ფა
რის აღ დგე ნა – 190 000 ლ; 

 � და ბა თა მა რის ში მრა ვალ ბი ნი ა ნი საც ხოვ რე ბე ლი კორ პუ სე ბის (10; 12; 12a; 13; 
14; 15; 16) რე ა ბი ლი ტა ცია – 115 000 ლ; 

 � სოფ. ნა ხი დურ ში შახ ტუ რი ჭის მოწ ყო ბია – 103 000 ლ; 

 � სოფ. ნა ხი დურ ში სარ წყა ვი წყლის სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია – 39 959 ლ; 

 � სოფ. რა ტევ ნის ში დაგ ზე ბის მოწ ყო ბა – 846 000 ლ; 

 � სოფ. რა ჭი სუ ბან ში სა საფ ლა ოს თან მი სას ვლე ლი ში და ს/გზის მოწ ყო ბა – 
386 000 ლ; 

 � სოფ. ძველ ქვეშ ში ში და ს/გზის მოწ ყო ბა (მე2 მო ნაკ ვე თი) – 408 000 ლ; 

 � სოფ. მუ შე ვან ში მი სას ვლე ლი გზის რე ა ბი ლი ტა ცია (მე3 ეტა პი) – 426 000 ლ; 

 � სოფ. მუ შევ ნის ხი დის რე ა ბი ლი ტა ცია – 100 000 ლ;
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– ბატონო დავით, თქვენი შეფასე
ბით, გუნდმა კიდევ ერთხელ ნდობა
თქვენრატომგამოგიცხადათ?

– პირ ველ რიგ ში, მინ და, მად ლო
ბა გა და ვუ ხა დო მმარ თველ პარ ტია 
„ქარ თულ ოც ნე ბას“ კი დევ ერ თხელ 
გა მოც ხა დე ბუ ლი ნდო ბის თვის. დიდ 
პა ტივ თან ერ თად, უდი დე სი პა სუ ხის
მგებ ლო ბაა, იყო ხალ ხის მი ერ არ ჩე
უ ლი მე რი   და ამ პა სუ ხის მგებ ლო ბას   
ყო ველ თვის ვი ზი ა რებ. ჩემს გუნ დთან 
ერ თად ყო ველ დღი უ რად ვიღ ვწი  მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის გან ვი თა რე ბის თვის. აქ, 
ჩემ თვის ყვე ლა და ყვე ლა ფე რი ნაც
ნო ბი და მშობ ლი უ რია. დე ტა ლუ რად 
ვი ცი თი თო ე უ ლი მო ქა ლა ქი სა თუ და
სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტის სა ჭი რო ე ბა. მა თი 
სი ხა რუ ლი მა ხა რებს, ხო ლო ტკი ვი ლი 
მტკი ვა. რაც თა ვი მახ სოვს, მახ სოვს 
ბოლ ნი სიც, მუ დამ ბოლ ნი სე ლებ თან 
ვარ და ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში, მა თი 
ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ბევ
რი პრო ექ ტი გან ვა ხორ ცი ე ლეთ. ვფიქ
რობ, სწო რედ ჩვე ნი ადა მი ა ნე ბი სა და 
საქ მი სად მი მიდ გო მე ბი გახ და წი ნა პი
რო ბა, რომ კვლავ გა მო მიც ხა და ნდო ბა 
პო ლი ტი კურ მა გუნ დმა. მათ იცი ან, რომ 
ბოლ ნი სი ჩემ თვის გან სა კუთ რე ბუ ლია. 
ბოლ ნი სი ჩვე ნი სახ ლია და მი სი უკე
თე სი მო მავ ლის თვის  შე საძ ლებ ლო ბე
ბის მაქ სი მუმს გა ვა კე თებ.

–ანუ,ადგილობრივმოსახლეობას
თანმუდმივიკონტაქტიგქონდათ.მე
რისგან ბოლნისელები უმეტესადრას
ითხოვდნენ?

– რო გორც მო გახ სე ნეთ, ბოლ ნის ში 
და ბა დე ბულგაზ რდი ლი ვარ და მთე
ლი ჩე მი ცხოვ რე ბა აქ გა ვა ტა რე. შე სა
ბა მი სად, მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სო ბას 
პი რა დად ვიც ნობ. ად გი ლობ რი ვებ თან   
მაქვს ყო ველ დღი უ რი მე გობ რუ ლი ურ
თი ერ თო ბა. ვმარ თავთ გას ვლით სა
ჯა რო შეხ ვედ რებს, გვაქვს მო ქა ლა ქე
თა მი ღე ბის დღე ე ბი. ასე ვე, რო გორც 
კი დრო მაძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას, 
ქა ლაქ ში ფე ხით დავ დი ვარ და ბოლ
ნი სე ლებს არა ფორ მა ლურ გა რე მო
ში ვხვდე ბი, ვე სა უბ რე ბი. ადა მი ა ნე ბი 
სხვა დას ხვა სა ჭი რო ე ბე ბის მოგ ვა რე
ბას ით ხო ვენ მე რი ის გან. ძი რი თა დად 
მოგ ვმარ თა ვენ სო ცი ა ლურეკო ნო მი
კუ რი, ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი, სა კით
ხე ბის, და საქ მე ბის, მე დი კა მენ ტე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფი სა და ოპე რა ცი ე ბის 
თა ნა და ფი ნან სე ბის მო საგ ვა რებ ლად. 
ჩვენ, ჩვე ნის მხრივ, არც ერთ მო მარ
თვას ყუ რად ღე ბის მიღ მა არ ვტო ვებთ 
და თი თო ე ულს შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა 
და კა ნო ნის ფარ გლებ ში ვეხ მა რე ბით. 
დავ ხვე წეთ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი
ა ლუ რი პროგ რა მა რაც გათ ვლი ლია 
სხვა დას ხვა სა ჭი რო ე ბის მქო ნე მო ქა
ლა ქე ებ ზე. ამ პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, 
20162020 წლებ ში, ბოლ ნი სის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ მა სო ცი ა ლუ რად და უც ველ 

300 ოჯახს და ზი ა ნე ბუ ლი სახ ლის სა ხუ
რა ვე ბი შე უც ვა ლა.  სხვა მრა ვა ლი პრო
ექ ტიც გან ხორ ცი ელ და და მიმ დი ნა რე
ობს, რაც მო სახ ლე ო ბის თვის უკე თე სი 
პი რო ბე ბის შექ მნას  ემ სა ხუ რე ბა.

– მუნიციპალიტეტში განხორციე
ლებული არაერთი პროექტიდან რო
მელია ყველაზე მნიშვნელოვანი,რაც
2 ოქტომბერს „სავიზიტო“ ბარათად
გამოგადგებათ?

– გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი
დან თით ქმის ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი, 
ზო გი კი – ის ტო რი უ ლი ცაა. ჩემ თვის და 
ჩვე ნი   გუნ დის თვის   მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
გა ცე მუ ლი და პი რე ბე ბის შეს რუ ლე ბა,   
გა მოც ხა დე ბუ ლი ნდო ბის გა მარ თლე
ბა. იმი სათ ვის, რომ ადა მი ა ნე ბის თვის 
იმე დი არ გაგ ვეც რუ ე ბი ნა, ამ წლე ბის 
მან ძილ ზე ძალღო ნე არ დაგ ვი შუ რე
ბია და შევ ძე ლით არა ერ თი მნიშ ვნე
ლო ვა ნი, ფარ თო მას შტა ბი ა ნი პრო ექ
ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა: და ბა კაზ რეთ ში 
ათ წლე უ ლე ბის მან ძილ ზე უფუნ ქცი ოდ 
დარ ჩე ნი ლი ლიფ ტის შახ ტე ბი დღეს 
გა მარ თუ ლად მუ შა ობს და მრა ვალ
სარ თუ ლი ა ნი სახ ლე ბის მო სახ ლე ო ბას 
ყო ველ დღი უ რი ყო ფა შე უმ სუ ბუქ და. ეს 
ის ტო რი უ ლი პრო ექ ტია. მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მას შტა ბით დღე საც აქ ტი უ რად 
მიმ დი ნა რე ობს საგ ზაო ინ ფრას ტრუქ
ტუ რის მოწ ყო ბა. მო გეხ სე ნე ბათ, ქა
ლა ქი ბოლ ნი სი 200 წლის წინ შვაბ მა 
კო ლო ნის ტებ მა და ა არ სეს და გვინ და, 
ქა ლა ქის გერ მა ნულ უბ ნებს ავ თენ
ტუ რო ბა და ვუბ რუ ნოთ. ამ მიზ ნით მო
ვახ დი ნეთ 15 ქუ ჩის რე ა ბი ლი ტა ცია, 
მო ეწ ყო ქვა ფე ნი ლე ბი, გა მო იც ვა ლა 
მი წის ქვე შა კო მუ ნი კა ცი ე ბი, შე იც ვა
ლა ჭიშ კრე ბი და ღო ბე ე ბი. პრო ცე სი 
დღე საც გრძელ დე ბა. შევ ძე ლით 19 
სოფ ლის გა ზი ფი ცი რე ბა. მო ეწ ყო სა ნი
აღ ვრე სის ტე მე ბი. აშენ და იუს ტი ცი ის 
სახ ლი. ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის და
ფი ნან სე ბით მო ეწ ყო და სას ვე ნე ბე ლი 
სივ რცე ე ბი და სპორ ტუ ლი მო ედ ნე
ბი. კომ პა ნია RMGის და ფი ნან სე ბით 
აშენ და ახა ლი მუ ზე უ მი.   ბოლ ნის ში 
ევ რო კავ ში რის მხარ და ჭე რით ჩა მო ყა
ლიბ და და აშენ და აგ რო ცენ ტრი, რაც   
ად გი ლობ რი ვებს წარ მო ე ბის გან ვი თა
რე ბა ში ეხ მა რე ბა. ჩვენ თვის ერთერ თი 
პრი ო რი ტე ტი სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში თა ნა მედ რო ვე ინ
ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნაა. შევ ძე ლით, 
რომ   მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი 12 
ბა ღი დან თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტებს 
11 შე ე სა ბა მე ბა. დარ ჩე ნი ლი ბა ღის რე
ა ბი ლი ტა ცია კი ახ ლა მიმ დი ნა რე ობს. 
გეგ მა ში გვაქვს კი დევ რამ დე ნი მე სო
ფელ ში ახა ლი ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბა. 
ყუ რად ღე ბა მი ვაქ ცი ეთ სკო ლებ საც. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ახალ გაზ რდებ მა 
ზო გა დი გა ნათ ლე ბა კომ ფორ ტულ გა
რე მო ში მი ი ღონ. ამ მიზ ნით, მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში თა ნა მედ რო ვე  სას კო ლო ინ

ფრას ტრუქ ტუ რის მოწ ყო ბა აქ ტი უ რად 
მიმ დი ნა რე ობს. ჩე მი მე რო ბის პე რი
ოდ ში სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ
და ბოლ ნი სის №5 და ტა ლა ვე რის №1 
სა ჯა რო სკო ლებს. სო ფელ ფო ლა და ურ
სა და ზვა რეთ ში აშენ და მცი რე კონ ტი
გენ ტი ა ნი სკო ლე ბის ახა ლი შე ნო ბა. ამ 
ეტაპ ზე მიმ დი ნა რე ობს ქა ლაქ ბოლ ნი
სი №1 და სო ფელ ქვე შის სა ჯა რო სკო
ლე ბის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია. 

– საგანმანათლებლო მიმართულე
ბითმსგავსიპროექტებისგანხორციე
ლებაძალიანკარგია,მაგრამრაკეთ
დება იმისთვის, რომ ახალგაზრდებს
ბოლნისიდან წასვლის სურვილი არ
გაუჩნდეთ? 

– ახალ გაზ რდებ თან ურ თი ერ თო
ბა და მა თი მო საზ რე ბე ბის გა ზი ა რე ბა 
ჩვენ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია. გვაქვს 
ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის 
სა თათ ბი რო ორ გა ნო – ახალ გაზ რდო
ბის საბ ჭო, რომ ლის წევ რე ბიც იდე ებს, 
მო საზ რე ბებს გა ნი ხი ლა ვენ და შემ
დგომ წარ მოგ ვიდ გე ნენ. ყო ველ თვის 
მზად ვართ მათ ინი ცი ა ტი ვებს, პრო
ექ ტებს მხა რი და ვუ ჭი როთ. უკ ვე და
ვამ ტკი ცეთ ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის ახალ გაზ რდო ბის სტრა ტე გია. 
ის გან საზ ღვრავს,  რო გორ უნ და გან ვი

თარ დეს ახალ გაზ რდუ ლი სფე როს ეკო
სის ტე მა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, მათ 
შო რის იარ სე ბებს კონ კრე ტუ ლი სა
მოქ მე დო გეგ მა, რო მე ლიც ად გი ლობ
რივ ბი უ ჯეტ ში აი სა ხე ბა. ასე ვე   გვაქვს 
სტუ დენ ტე ბი სა და სპორ ტსმე ნე ბის   
მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მა, მუ ნი ცი პა ლუ
რი სტი პენ დია. ახალ გაზ რდე ბის უფ რო 
გა აქ ტი უ რე ბი სა და გა დაწ ყვე ტი ლე
ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მა თი აქ ტი უ რი 
ჩარ თუ ლო ბის მიზ ნით, გავ ხსე ნით სა
თე მო ახალ გაზ რდუ ლი ცენ ტრე ბი ნა ხი
დურ ში, ტა ლა ვერ ში, დარ ბაზ ში, ქვე მო 
ბოლ ნის სა და და ბა კაზ რეთ ში. ეს არის 
სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი სივ რცე ე
ბი, სა დაც რე გუ ლა რუ ლად იგეგ მე ბა და 
ხორ ცი ელ დე ბა ახალ გაზ რდუ ლი, კულ
ტუ რუ ლი, შე მეც ნე ბი თი, გა სარ თო ბი, 
სპორ ტუ ლი და სხვა თე მა ტუ რი პრო ექ
ტე ბი, აქ ტი ვო ბე ბი.

– რადგან ბოლნისის მუნიციპალი
ტეტისგანვითარებისერთერთიპერ
სპექტივასოფლისმეურნეობაა,ბოლო
წლებში აქტივობები ამ მიმართულე
ბაცთუარის?

– დი ახ, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ბოლ
ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის მნიშ
ვნე ლო ვა ნია. სო ცი ა ლურეკო ნო მი კუ
რი დატ ვირ თვის მა ტა რე ბე ლია სწო რი 

დავითშერაზადიშვილი:„ბოლნისელებსვპირდები,
რომმათთანერთადუკეთესბოლნისსშევქმნი“

„ქართულიოცნების“მერობისკანდიდატიბოლნისშიდავითშერა
ზადიშვილი, ბოლნისისგამგებელიციყოდამერიც,ამიტომმშობ
ლიურმუნიციპალიტეტშიგანსაკუთრებულიწარდგენაარსჭირდება.
თითქმისყველასიცნობს–იმისგამო,რომაქდაბადებულგაზრდი
ლია, საქმიანობიდან გამომდინარეც და იმიტომაც, რომ თავისუ
ფალდროს,ქუჩაშიფეხითგასეირნება,ბოლნისელებისთავშეყრის
ადგილებზედაყოვნება,მათიმოსმენადამათთანსაუბარიძალიან
უყვარს.ამბობს,რომმერობისპერიოდში,გუნდთანერთადარაერ
თი მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა. არჩევნებში მეორედ მონაწი
ლეობის მიზანი კი, საყვარელი ბოლნისისთვის, უფრომეტი სიკე
თისმოტანაა.

 დაიბადა 1969 წლის  3  დეკემბერს, ბოლნისში.  1986 წელს დაამთავრა ქ. 
ბოლნისის სულხანსაბა ორბელიანის სახელობის №1 საშუალო სკოლა. 1988
1989 წლებში გაიარა სამხედრო სავალდებულო სამსახური. 19871993 წლებში 
დაამთავრა საქართველოს ზოოტექნიკური სავეტერინარო სასწავლოკვლევი
თი ინსტიტუტი. 

19941995 მუშაობდა დაბა თამარისის მეფრინველეობის ფაბრიკაში ექიმვე
ტერინარად, 1998–2000 წლებში იყო ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო  დე
პარტამენტის ბოლნისის რაიონის  რწმუნებული;   20002011  წლებში  მუშაობდა 
მეფრინველეობის ფაბრიკაში  შპს ,,სავანეთი 99“ სხვადასხვა თანამდებობაზე.

20122014 წლებში იყო შპს  „მექანიზატორის“    ბოლნისის სერვისცენტრის  მე
ნეჯერი, 20142016 წლებში კი – ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირვე
ლი მოადგილე. 

2016 წლიდან დღემდე არის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერი. 
ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.
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სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო პო ლი ტი კა და 
იმ სა ხელ მწი ფო პრო ექ ტე ბის სრულ
ფა სო ვა ნი, ეფექ ტუ რი გან ხორ ცი ე ლე ბა, 
რომ ლე ბიც სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო ეკო
ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის ზრდას და სოფ
ლად მწარ მო ებ ლუ რო ბის გაზ რდას, 
ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა სა 
და ადა მი ა ნე ბის და საქ მე ბას უზ რუნ
ველ ყოფს. ბო ლო წლებ ში ბოლ ნი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პერ სპექ ტი უ ლია 
მე ვე ნა ხე ო ბამეღ ვი ნე ო ბა. ყუ რად ღე
ბას იპ ყრობს   სა ო ჯა ხო მარ ნე ბი და 
ქვევ რის ბოლ ნუ რი ღვი ნო ე ბი. ბოლ
ნი სურ ვაზ სა და ღვი ნოს დი დი წარ სუ
ლი და ის ტო რია აქვს, მი ე ნი ჭა ად გილ
წარ მო შო ბის და სა ხე ლე ბა – ბოლ ნი სი. 
დღეს პო პუ ლა რუ ლია ძვე ლი ქარ თუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ით დამ ზა დე ბუ ლი ქვევ
რის ბოლ ნი სუ რი ღვი ნო. ამ ეტაპ ზე, 
ბოლ ნის ში 30 სა ო ჯა ხო მა რა ნია, ძი რი
თა დად, გვხვდე ბა ძვე ლი აღ დგე ნი ლი 
ვა ზის ჯი შე ბის გან დამ ზა დე ბუ ლი ღვი
ნო ე ბი: სა ფე რა ვი, რქა წი თე ლი, თავ
კვე რი,  მწვა ნე, შავ კა პი ტო, ასუ რე თუ ლი 
შა ვი, ალი გო ტე... ქვევ რის ღვი ნო უძ ვე
ლე სი ქარ თუ ლი კულ ტუ რის შე მად გე ნე
ლი ნა წი ლია. სწო რედ ამის დას ტუ რად, 
„იუ ნეს კომ“ ქვევ რის ღვი ნის და ყე ნე ბის 
ქარ თულ ტრა დი ცი ულ მე თოდს, არა მა
ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე
ო ბის ძეგ ლის სტა ტუ სი მი ა ნი ჭა. ბოლ
ნის ში ღვი ნის წარ მო ე ბის კულ ტუ რის 
აღორ ძი ნე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე საძ
ლებ ლო ბას აძ ლევს რე გი ონ ში ღვი ნის 
ტუ რიზ მის ცენ ტრად იქ ცეს. სწო რედ 
ამი ტომ, ამ მი მარ თუ ლე ბით, არა ერთ 
პრო ექტს ვა ხორ ცი ე ლებთ.  

ასე ვე, ბოლ ნი სის ბუ ნებ რივგე ოგ
რა ფი უ ლი პი რო ბე ბი, კულ ტუ რუ ლი და 
ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბი ქმნის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში   ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას. სა სი ხა რუ ლოა, რომ 
ხე ლი სუფ ლე ბის თვის ერთერ თი მთა
ვა რი პრი ო რი ტე ტი რე გი ო ნე ბის გან
ვი თა რე ბაა. ამის ნა თე ლი მა გა ლი თია 
პრე მი ე რის   ინი ცი ა ტი ვით დაწ ყე ბუ ლი 
ახა ლი პრო ექ ტი „გა ნახ ლე ბუ ლი რე გი
ო ნე ბი“, რომ ლის ფარ გლებ შიც მოხ დე
ბა ურ ბა ნუ ლი გა ნახ ლე ბა.

–ესმიდგომაამთავარიმიზეზი,რის
გამოც დღემდე „ქართული ოცნების“
გუნდისწევრიხართ?

– დი ახ, თუმ ცა სხვა მი ზე ზე ბიც 
მაქვს... ჩემ თვის ადა მი ა ნი უმ თავ რე
სია, მიყ ვარს მას თან ურ თი ერ თო ბა და 
ვფიქ რობ, რომ სწო რედ ეს არის ის, რის 
გა მოც  ვარ „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ გუნ
დის წევ რი. ამ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის
თვის ადა მი ა ნის ღირ სე ბა და თა ვი სუფ
ლე ბა უპირ ვე ლე სია.

–ბოლნისელებისთვისკი,უმთავრე
სიაიმისგაგება,ამჯერადრასჰპირდე
ბითმათ.მშობლიურმუნიციპალიტეტ
თანდაკავშირებითრაგეგმებიგაქვთ?

– მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა სულ 
წლებ ში არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
პრო ექ ტი და პროგ რა მა გან ვა ხორ ცი ე
ლეთ, გა მოწ ვე ვე ბი კი დევ ბევ რია. მო
სახ ლე ო ბას ვპირ დე ბი, რომ მათ თან 
ერ თად შევ ქმნი უკე თეს ბოლ ნისს. გან
ვაგ რძობთ ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მოწ ყო
ბა – გან ვი თა რე ბას, იმი სათ ვის, რომ 
ბოლ ნი სე ლებს ჰქონ დეთ უკე თე სი საც
ხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბი. არა სო დეს  მი
მი ტო ვე ბია მშობ ლი უ რი კუთ ხე, ჩვენ 
ერ თად გა და ვი ტა ნეთ  გან სა კუთ რე ბით 
მძი მე პე რი ო დი – პან დე მი ის დროს 
პირ ვე ლი სწო რედ ჩვე ნი მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი მო ექ ცა სა კა რან ტი ნე პი რო ბებ ში 
და ერ თად გა ვუმ კლავ დით გა სა ჭირს. 
მო მა ვალ შიც აქ ვა პი რებ ცხოვ რე ბას. 
რო ცა და ვას რუ ლებ სა ჯა რო მოღ ვა წე
ო ბას მე რეც უნ და შევ ძლო აქა ურ ადა
მი ა ნებს თვა ლებ ში მშვი დად ჩავ ხე
დო. ბოლ ნი სე ლებ მა კი დევ ერ თხელ 
იმი ტომ უნ და და მი ჭი რონ მხა რი, რომ 
ერთერ თი მათ გა ნი ვარ, რო მელ საც 
მათ სა ვით უხა რია, სტკი ვა და გუ ლი 
შეს ტკი ვა ბოლ ნის ზე. ერ თმა ნე თი საქ
მე ში გა მოც დი ლი გვყავს, ჩვენს შო
რის ნდო ბის ჯაჭ ვი გაბ მუ ლია და იცი
ან, რომ დაწ ყე ბუ ლი საქ მის ბო ლომ დე 

მიყ ვა ნის დროა, რა თა შევ ქმნათ უფ რო 
უკე თე სი ხვა ლინ დე ლი დღე რაც მხო
ლოდ ერ თად დგო მი თა და მხარ და ჭე
რით არის შე საძ ლე ბე ლი. სწო რედ ამი
ტომ მჯე რა, რომ ბოლ ნი სე ლე ბი კვლავ 
გა მო მიც ხა დე ბენ ნდო ბას.

– ბოლნისელებისთვის ერთერთ
გამოწვევადდღემდერჩებაგარემოს
დაცვითი სამართალდარღვევები და
გარემოსდაბინძურება.რავითარებაა
ამმხრივდღესმუნიციპალიტეტშიდა
მერისროლიროგორიშეიძლებაიყოს
ეკოლოგიურიმდგომარეობისგაუმჯო
ბესებისმიმართულებით?

– მო გეხ სე ნე ბათ, ქვე მო ქარ თლის 
რე გი ონ ში მუ შა ობ და გა რე მოს და ბინ
ძუ რე ბის შემ სწავ ლე ლი სა მუ შაო ჯგუ
ფი, რო მე ლიც და კომ პლექ ტე ბუ ლი იყო 
დარ გის ექ სპერ ტე ბით და ამ ჯგუ ფის 
აქ ტი ვო ბე ბი წარ მა ტე ბუ ლი გა მოდ გა. 
კომ პა ნია RMGის   აღე ბუ ლი აქვს სამ
წლი ა ნი ვალ დე ბუ ლე ბა გა რე მოს დაც
ვი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა სა ტა რებ ლად. 
დღე ის მდგო მა რე ო ბით, გა უმ ჯო ბე სე ბუ
ლია ეკო ლო გი უ რი ვი თა რე ბა. მდი ნა რე 
მა შა ვე რა ში თევ ზი კვლავ გაჩ ნდა, რაც 
იმის ნი შა ნია, რომ პროგ რე სი ნამ დვი
ლად გვაქვს. აქ ტი უ რად ვართ ჩარ თუ
ლი სხვა დას ხვა გა რე მოს დაც ვით ღო
ნის ძი ე ბებ სა და კამ პა ნი ებ ში. ჩვენს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნი ლია გამ
წვა ნე ბის სამ სა ხუ რი, რო მე ლიც უზ რუნ
ველ ყოფს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო
რი ა ზე გა რე მოს დაც ვი სა და ურ ბა ნუ ლი 
ეკო სის ტე მე ბის მარ თვის ერ თი ა ნი პო
ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბას, ყო ველ დღი უ
რად ზრუ ნავს მწვა ნე სა ფა რის გა უმ ჯო
ბე სე ბა სა და მწვა ნე ზო ნე ბის შექ მნა ზე.

უნ და უზ რუნ ველ ვყოთ გა რე მოს დაც
ვით ინ ფორ მა ცი ა ზე ხელ მი საწ ვდო
მო ბა და გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე
ო ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის პა სუ ხის მგებ
ლო ბაა ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის, მათ შო რის, 
წყლი სა და ტყის რე სურ სე ბის და მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
მი წის რე სურ სე ბის მარ თვა. მუ ნი ცი
პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა, მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე ქუ ჩე ბის, 
პარ კე ბის, სკვე რე ბი სა და სხვა სა ჯა რო 
ად გი ლე ბის და სუფ თა ვე ბა, ტე რი ტო
რი ის გამ წვა ნე ბა ასე ვე გა ნე კუთ ვნე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის კომ პე ტენ ცი ას. 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი, კომ პე ტენ ცი ის 
ფარ გლებ ში, ასე ვე გას ცე მენ მშე ნებ
ლო ბის ნე ბარ თვებს თა ვი ანთ ტე რი
ტო რი ა ზე, რო მელ თა ნა წი ლი შე იძ ლე
ბა იყოს ეკო ლო გი უ რი ექ სპერ ტი ზის 
დას კვნა და ვფიქ რობ, სწო რედ ზე მო 
ჩა მო ნათ ვა ლის   სწო რი და ეფექ ტუ რი 
მარ თვაა ეკო ლო გი ის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
წი ნა პი რო ბა, რა შიც მე რის ჩარ თუ ლო
ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი და აუ ცი ლე ბე ლია.

მე, რო გორც ხალ ხის მი ერ არ ჩე უ ლი 
მე რი, მუ დამ მზად ვარ და ვიქ ნე ბი და
ვიც ვა მო სახ ლე ო ბის ინ ტე რე სე ბი, რა
თა მათ ჯან საღ გა რე მო ში იც ხოვ რონ.

– ბატონო დავით, გამარჯვებაში
დარწმუნებულიხართ.ქვემოქართლი
ეთნიკურიდარელიგიური უმცირესო
ბების მრავალფეროვნებით გამოირ
ჩევა. მათთან როგორი ურთიერთობა
გაქვთდამათგანაცელითმხარდაჭე
რას?

– დი ახ, ბოლ ნი სი გა მო ირ ჩე ვა თა
ვი სი მრა ვა ლეთ ნი კუ რი მო სახ ლე ო ბით 
და ჩვენ ხში რად ვამ ბობთ, რომ  ჩვე ნი 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ჩვე ნი სიმ დიდ რეა. 
აქ, სხვა დას ხვა რე ლი გი ი სა და ეროვ
ნე ბის ადა მი ა ნე ბი სა უ კუ ნე ე ბის მან
ძილ ზე ერ თად მშვი დად,  მე გობ რუ ლად 
ვცხოვ რობთ. პა ტივს ვცემთ ერ თმა
ნე თის კულ ტუ რასა და ტრა დი ცი ებს, 
ერ თად ვზე ი მობთ დღე სას წა უ ლებს. 
ჩვენ ერ თად ვიღ ვწით უკე თე სი ბოლ ნი
სის შე საქ მნე ლად და დარ წმუ ნე ბუ ლი 
ვარ, მო მა ვალ შიც ასე იქ ნე ბა. ცხა დია, 
მხარ და ჭე რას, მათ გა ნაც ვე ლი. 

დავითშერაზადიშვილისდიდიოჯახი
და„მთავარიმოტივატორები“

მო მა ვა ლი მე უღ ლე, თა მარ ისი ა ნი ჯერ კი დევ ბავ შვო ბა ში გა იც ნო. ერთ უბან ში, 
ფაქ ტობ რი ვად, ერ თად გა ი ზარ დნენ. მა თი სიყ ვა რუ ლის ის ტო რი აც სწო რედ ბავ
შვო ბი დან იწ ყე ბა.

20 წლის იყო, რო ცა ოჯა ხუ რი უღე ლი და იდ გა და უკ ვე სა მი ათ წლე უ ლია, ამ 
უღელს ერ თად, ღირ სე უ ლად ატა რე ბენ. ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში არ ყო ფი ლა შემ
თხვე ვა, ერ თმა ნეთს გვერ დით არ დად გო მოდ ნენ. მე გობ რუ ლი, ურ თი ერ თპა ტი ვის
ცე მა ზე, ნდო ბა სა და სიყ ვა რულ ზე დამ ყა რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბა აქვთ. ყო ველ თვის 
იზი ა რე ბენ და ით ვა ლის წი ნე ბენ ერ თმა ნე თის აზრს. მი აჩ ნია, რომ მი სი ოჯა ხის 
ფუ ძე და სიმ ტკი ცე სწო რედ ესაა – სიყ ვა რუ ლი, ურ თი ერ თგა გე ბა და ნდო ბა.

სა მი შვი ლი ჰყავთ: თორ ნი კე, მა რი ა მი და ნი ნო. ნი ნო ორ შვილს ზრდის და ამ 
ეტაპ ზე, მი სი ყვე ლა ზე სა პა სუ ხის მგებ ლო საქ მი ა ნო ბა დე დო ბაა. მა რი ა მი ახ ლა
ხან და ო ჯახ და და ერთერთ კერ ძო აუ დი ტო რულ კომ პა ნი ა ში მუ შა ობს. თორ ნი კე 
კი პო ლიტ მეც ნი ე რე ბის ფა კულ ტე ტის კურ სდამ თავ რე ბუ ლია, თუმ ცა სამ სა ხურს 
თა ვი და ა ნე ბა და სა ო ჯა ხო ბიზ ნე სი თაა და კა ვე ბუ ლი. მე ვე ნა ხე ო ბის გან ვი თა რე ბა 
და ღვი ნის სხვა დას ხვა წე სით დამ ზა დე ბის შეს წავ ლა, ოჯა ხის წევ რე ბის სა ერ თო 
ინ ტე რე სია. სა ო ჯა ხო მა რან ში „შა ლოს მა რა ნი“, ქვევ რის ღვი ნოს ტრა დი ცი უ ლი 
მე თო დით აყე ნე ბენ, ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზეც გა აქვთ და ექ სპორ ტზეც.

შე რა ზა დიშ ვი ლე ბის ოჯა ხი ყო ველ თვის სტუ მარ თმოყ ვა რე ო ბით გა მო ირ ჩე ო და. 
აქ ყვე ლა უბ რა ლო სა ო ჯა ხო სა დი ლიც კი დღე სას წა ულს ემ სგავ სე ბა. კა ლენ და
რულ დღე სას წა უ ლებს კი, ტრა დი ცი უ ლად, ოჯა ხურ გა რე მო ში, ერ თად ხვდე ბი ან.

მკაც რი მა მა არა სო დეს ყო ფი ლა. შვი ლებ თან მე გობ რობს კი დეც. ერ თა დერ თი 
მოთ ხოვ ნა, რაც მათ მი მართ შე რა ზა დიშ ვი ლე ბის წყვილს ჰქონ და ის იყო, კარ გად 
ეს წავ ლათ და ზრდი ლო ბი ა ნი, კე თილ სინ დი სი ე რი ადა მი ა ნე ბი ყო ფი ლიყ ვნენ. 
ბედ ნი ე რია, რომ შვი ლებ მა მშობ ლე ბის მოთ ხოვ ნა პირ ნათ ლად შე ას რუ ლეს.

კან დი და ტის გან სა კუთ რე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლია შვი ლიშ ვი ლე ბი – ელე ნე და ალექ
სან დრე ტა ბა ტა ძე ე ბი. დროს რო გორც კი გა მო ნა ხავს, ცდი ლობს, მათ გა რე მოც ვა ში 
და დე ბი თი ემო ცი ე ბით აივ სოს. სწო რედ შვი ლიშ ვი ლე ბია მი სი მო ტი ვა ტო რე ბი, აკე
თოს ბევ რი სა სი კე თო საქ მე, რაც ახალ თა ო ბებს უკე თეს მო მა ვალს შე უქ მნის.

უყ ვარს მა გი დის ჩოგ ბურ თი და ზოგ ჯერ, თა მა შობს კი დეც. ცხოვ რე ბის ჯან საღ 
წესს მის დევს – არ ეწე ვა და ვარ ჯი შობს. ამის თვის, მე რო ბის დრო საც აუ ცი ლებ ლად 
იც ლი და. ესაა ის, რაც არც სა არ ჩევ ნო ცი ებცხე ლე ბის დას რუ ლე ბი სა და არ ჩევ
ნებ ში გა მარ ჯვე ბის შემ დეგ შე იც ვლე ბა – ყო ველ დი ლით გა მო ვა სახ ლი დან სარ ბე
ნად. დრო ის ამ მო ნაკ ვეთ ში სა კუ თარ თავ თან მარ ტო დარ ჩე ნა საც მო ა ხერ ხებს და 
გა იხ სე ნებს ბოლ ნის ში გა ტა რე ბულ ბავ შვო ბას, სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბულ 
მშობ ლებს, მა სა და მის დებ ზე მზრუნ ველ ბე ბიაბა ბუ ებს, რომ ლებ საც სა ო ჯა ხო მე
ურ ნე ო ბის მოვ ლაგან ვი თა რე ბა ში ბავ შვო ბი დან ეხ მა რე ბო და. გა იხ სე ნებს მე გობ
რებ თან ერ თად ფეხ ბურ თის თა მაშს, მდი ნა რე ში ცურ ვას, თევ ზა ო ბას... გონებაში 
ცხოვ რე ბის სხვა პე რი ო დე ბიც ამო ტივ ტივ დე ბა. მა გა ლი თად, მეფ რინ ვე ლე ო ბის 
ფაბ რი კა „სა ვა ნეთ ში“ მუ შა ო ბის წლე ბი და მუდ მი ვი ფიქ რი იმა ზე, რომ რად გან სხვა 
ბიზ ნეს მენ ზე ზე წო ლა გა ნა ხორ ცი ე ლეს, შე იძ ლე ბა მომ დევ ნო შენ იყო. კად რი ვით 
გა ივ ლის მის თვალ წინ 20112012 წლე ბიც, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის არ
ჩევ ნებ ში გა მარ ჯვე ბაც და ის პრო ექ ტე ბიც, რომ ლე ბიც მე რო ბის დროს გა ნა ხორ ცი
ე ლა იქ, სა ი დან წას ვლის შან სიც ბევ რჯერ მი ე ცა, მაგ რამ ამაზე არა სო დეს უფიქ რია, 
რად გან ბედ ნი ე რი მხო ლოდ აქაა – მშობ ლი ურ, საყ ვა რელ ბოლ ნის ში!
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



2012 წლის შემ დეგ უპ რე ცე დენ ტოდ, 
4,5ჯერ გა ი ზარ და ჯან დაც ვის და ფი ნან
სე ბა. 

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, ბოლნისის მუნიციპალიტეტზე,
გა მო ყო ფი ლია  55 219 099 ლა რი, და ფი
ნან სდა 103 651 შემ თხვე ვა, მათ შო რის: 
გეგმურიამბულატორიული(4 290 805,4 
ლა რი, 335 618  ბე ნე ფი ცი ა რი), გადაუდე
ბელიამბულატორიული(5 528 022 ლა
რი, 61  638 მე ტი შემ თხვე ვა), გადაუდე
ბელისტაციონარული(35 436 418 ლა რი, 
25  416 შემ თხვე ვა), გეგმური ქირურგი
ული(7 339 419 ლა რი, 7025 შემ თხვე ვა), 
მშობიარობადასაკეისროკვეთა(2 893 
010 ლა რი, 5037 შემ თხვე ვა) და ქიმიო,
ჰორმონოდა სხივურითერაპია (1 963 
733la ri, 3544 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, პროგ რა მით ბოლ ნის ში, და
ფი ნან სდა 3036 ბე ნე ფი ცი ა რი (157 918  
ლა რი). 2012 წლის შემ დეგ, 3,4ჯერ – 29,0 
მი ლი ო ნი დან 100,7 მი ლი ონ ლა რამ დე 

გა ი ზარ და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფი
ნანსება, მათ შო რის, უპ რე ცე დენ ტოდ, 
7ჯერ გა ი ზარ და იმუნიზაციის პროგ
რამის 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. ბოლ ნი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 78%დან 80.9%მდე 
გა ი ზარ და იმუ ნი ზა ცი ით მიზ ნობ რი ვი 
ჯგუ ფის მოც ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი.  

ტუბერკულოზის ეროვნული პროგ
რამით გან 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, ბოლნისში,სტა
ცი ო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბით 155მა (693 
634 ლა რი), ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მომ სა ხუ
რე ბით –  1347მა  პა ცი ენ ტმა (171 701 ლა
რი) ისარ გებ ლა. 

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელო
ბის სფეროში ხე 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. 2013
2020 წლებ ში,  მუნიციპალიტეტში ან
ტე ნა ტა ლუ რი სერ ვი სი მი ი ღო 6872მა 
ორ სულ მა (353296 ათა სი ლა რი). სა ჭი რო 
მე დი კა მენ ტე ბი – 1261მა.

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. ბოლ ნი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან მკურ ნა ლო ბა სა 
და სა დი აგ ნოს ტი კო კვლე ვებ ში ჩარ თუ
ლი იყო  617 პი რი (122 125 მლნ ლა რი).

2013წლიდანხორციელდებაპირვე
ლადი ჯანდაცვის განახლებული ქსე
ლისმოწყობა.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 „სოფ
ლისექიმის“პროგრამისმარ თვა.  2014 
წლის მა ი სი დან 30%ით გა ი ზარ და სოფ
ლისექიმებისადაექთნებისხელფასი;
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. ბოლ
ნისის მუნიციპალიტეტს 60 სოფლის
ექიმიდაექთანიემსახურება.

ინფრასტრუქტურულიპროექტები
20142020წლებში, ბოლნისისმუნი

ციპალიტეტში, განხორციელდა შემ
დეგი ინფრასტრუქტურული პროექტე
ბი: ახ ლა და შე ნე ბუ ლი ამ ბუ ლა ტო რი ის 
მოწ ყო ბა სო ფელ ჭა პა ლა ში (8019 ლა
რი), ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია/
კოს მე ტი კუ რი რე მონ ტი სოფ ლებ ში; 
ქვე მო ბოლ ნი სი (12 253 ლ), ძვე ლი ქვე
ში (25 000 ლ), დარ ბა ზი (33 848 ლ), სო
ფე ლი ბოლ ნი სი (23  577 ლ), რა ტე ვა ნი 
(34 963 ლ), ქვე მო ბოლ ნი სი სტი ქი ით 
და ზი ა ნე ბუ ლი სა ხუ რა ვის რე ა ბი ლი ტა

ცი (20 558 ლა რი). ხა ტი სო ფელ ში ახა ლი 
ამ ბუ ლა ტო რი ის მშე ნებ ლო ბა (48  580 
ლა რი), სას წრა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა
რე ბის ცენ ტრის მშე ნებ ლო ბა/მოწ ყო ბა  
ქ. ბოლ ნის ში – 131 316,6 ლა რი და ეზოს 
კე თილ მოწ ყო ბა 158 630,5 ლა რი.

2020 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუ
ჯეტიდანჯანმრთელობისდაცვისხარ
ჯებმა და არაფინანსური აქტივების
ზრდამ420,3ათასილარიშეადგინა.

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 ფილ ნი 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.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



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

2012წლისშემდეგ,ეტაპობრივადგა
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
წლისდამეტიასაკისმოქალაქეთაპენ
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
მივადმცხოვრებიმოქალაქეებისათვის, 
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 
(არა უ მე ტეს 100 კვტ/სთ).

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სა
ხელ მწი ფო პენ სი ის მიმ ღე ბი  10841 პი
რია (01.04.2021 წ. მდგომ.).  2012 წლის შემ
დეგ, პენ სი ე ბის ანაზ ღა უ რე ბა ზე გა წე უ ლი 
ხარ ჯი  2,5ჯერ – 11 596 550დან 28 993 332 
ლა რამ დე გა ი ზარ და და, 20132021 წლებ
ში, სულ 175 694 594 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. ბოლნისის
მუნიციპალიტეტში სა ხელ მწი ფო კომ
პენ სა ცი ის მიმ ღე ბია (2020 წლის აპ რი
ლის მდგო მა რე ო ბით) 112 პი რი. 2012 წლის 
შემ დეგ, სა ხელ მწი ფო კომ პენ სა ცი ებ ზე 
გა წე უ ლი ხარ ჯი 4ჯერ   148 200დან 656 
660 ლა რამ დე გა ი ზარ და. 20132021 წლებ
ში გა ცე მუ ლია  სულ 4 619 795 ლა რი.

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფე
ბის სოციალური დახმარების პროგ
რამის 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 
ქვე მოთ 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 სხვ. შემ წე ო ბე ბი. 
ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სო ცი ა
ლუ რი დახ მა რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
სი ღა რი ბის ზღვარ ს ქვე მოთ მყო ფი  2553 
ოჯა ხია (01.04,2021 წ. მდგომ.). 2012 წლის 
შემ დეგ, სა არ სე ბო შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ
ლი ხარ ჯი  5,2ჯერ – 995 ათა სი დან  5 215  
ათას ლა რამ დე გა ი ზარ და და, 20132021 
წლებ ში, სულ და ი ხარ ჯა 24 853 ათა სი 
ლა რი, მათ შო რის პენ სი ონ რებ ზე – 4 374  
ათა სი, შშმ პი რებ ზე – 1 432 ათა სი, ბავ
შვებ ზე – 11 428 ათა სი ლა რი. შშმპირები,
მარჩენალდაკარგულებიდასხვასოცია
ლურკატეგორიებსმიკუთვნებულპირთა
წრე ყო ველ თვი უ რად უზ რუნ ველ ყო ფი
ლია სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით – ბოლ ნის ში 
სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით სარ გებ ლობს 1985 
მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფი (01.04.2021 წ. მდგო
მა რე ო ბით), 2012 წლის შემ დეგ, გა წე უ
ლი ხარ ჯი თით ქმის 6,8ჯერ 492 791დან 3 
376 615 ლა რამ დე გა ი ზარ და და, 20132021 
წლებ ში, გა ცე მუ ლია სულ 21 185 351 ლა რი.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში 499 
დევნილია (01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 

წლის შემ დეგ, მათ შემ წე ო ბებ ზე გა წე
უ ლი ხარ ჯი  252 282დან 280 485 ლა რამ
დე გა ი ზარ და, 20132021 წლებ ში, სულ 
და ი ხარ ჯა 2 723 924 ლა რი. დევნილებზე
ზრუნ 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,  გან სახ ლე ბის პროგ რა მე
ბით, საც ხოვ რე ბე ლი ფარ თი 23 068მდე 
დევ ნილ ოჯახს გა და ე ცა, მათ გან, ბოლნი
სისმუნიციპალიტეტში,დაკმაყოფილდა
109ოჯახი.პრო ექ ტით „სოფლადსახლი“
სახელმწიფომსახლი96დევნილოჯახს
შეუსყიდა; სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში 
არ სე ბუ ლი ფართი13დევნილოჯახსდა
უკანონდა. 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. 20132021 წლებ ში, გრძელ ვა დი ა ნი 
საც ხოვ რებ ლით სა ხელ მწი ფომ სა ქარ
თვე ლოს მას შტა ბით 1997  ეკომიგრანტი
ოჯახი და აკ მა ყო ფი ლა. 20132021 წლებ
ში, 667 ეკო მიგ რანტ ოჯახს და უ კა ნონ და 
საც ხოვ რებ ლი ფარ თი და მი წის ნაკ ვე თი, 
ხო ლო 386 და კა ნო ნე ბის პრო ცეს შია. დე
მოგრაფიულიმდგომარეობისგაუმჯობე
სებისხელშეწყობისპროგრამით(მე სა მე 
და მომ დევ ნო ბავ შვი)  ბოლ ნის ში და ფი
ნან სე ბუ ლია 32 ბე ნე ფი ცი ა რი (01.04.2021 
წ. მდგომ.), რა შიც,  20162021 წლებ ში, სულ 
და ი ხარ ჯა 259 500 ლა რი, მათ შო რის, 2020 
წელს –  57 700. 

ახალი კორონავირუსის გლობალურ
გამოწვევასთან სწრაფად და ეფექტია
ნად გამკლავების მიზნით, სოციალური
დაცვისმიმართულებითგატარდამნიშ
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
გაუარესებისგამო,მოსახლეობისსოცი
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 ბოლ ნი სის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ზე – 3 115 355 ლა რი. სახელ
მწიფოდახმარების მიღების უფლება 6

თვის ვადით მოიპოვეს: 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 (65001100000 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).  პროგ რა მა ში, 2020 წელს, ბოლ ნის ში 
ჩარ თუ ლი იყო 1 189 ოჯა ხი, 2021 წელს – 
1524. 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, 
ბოლ ნის ში, 2020 წელს ისარ გებ ლა 500მა 
ოჯახ მა, 2021 წ. (ივ ნი სის მო ნა ცე მე ბით) – 
624მა. მკვეთრად გამოხატული შშმ პი
რებიდა18წლამდეშშმბავშვებისთვის,
და მა ტე ბით გა მო ყო ფი ლია 100 ლა რი, 
ბოლ ნის ში,  2020 წელს  537მა, 2021 წელს 
კი (ივ ნი სის მო ნა ცე მე ბით) დახ მა რე ბა მი
ი ღო 560მა პირ მა. 

„ახალი კორონავირუსით (SARS
COV2) გამოწვეული ინფექციის (CO
VID19) შედეგად მიყენებული ზიანის
შემსუბუქების მიზნობრივი, სახელმწი
ფო 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 ლებლ 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. დაქირავებითდა
საქმებულებისთვისკომპენსაციისოდე
ნობათვეში200ლარი6თვით,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
თის 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. ერთჯერადი 300ლარიანი კომპენ
საცია მი ი ღო 248 867 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, 300 ლა 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.

2020წელს,2013წელთანშედარებით,
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან,  სო ცი
ა ლუ რი სფე როს და ფი ნან სე ბა 3ჯერ გა ი
ზარ და – სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ხარ ჯე ბი და 
არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი 1564,9 ათა სი
დან – 4918,1 ათას ლა რამ დე.

მუნიციპალიტეტის მიერ ხორცი
ელდება არაერთი მნიშვნელოვანი
პროგრამა, მათ შორის ბოლნისის მუნი
ციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტ
რირებული ქრონიკული დაავადებების 
მქონე მოსახლეობის უფასო მედიკამე
ნტებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირების დახმა
რებები, სოციალურად დაუცველი ერთ 
წლამდე ბავშვების ყოველთვიურად 
კვებით უზრუნველყოფა, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ლო
გოპედის მომსახურეობით უზრუნველყო
ფა, სოციალური დახმარების შესახებ" 
საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
ბენეფიციარების მატერიალური დახ
მარებით უზრუნველყოფა, გათბობის 
სეზონისთვის სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური 
დახმარებით უზრუნველყოფა, სამედი
ცინო უზრუნველყოფის პროგრამა, ბინის 
ქირით უზრუნვეყოფა, სოციალურ საცხო
ვრისებში მცხოვრები ოჯახების კომუნა
ლური გადასახადებით უზრუნველყოფა, 
სტუდენტთა დახმარება, სტიქიის შედე
გად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება და 
სხვ.

სამართლიანი, გამჭვირვალე და
ეფექტიანი სოციალურიდაცვის სისტე
მის ფუნქციონირების, სიღატაკის დაძ
ლევისადასიღარიბისშემცირების,მო
სახლეობისსოციალურიმდგომარეობის
შემდგომიგაუმჯობესებისადადასაქმე
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 ლი 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.

სოციალურიდაცვა
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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, მნიშვნე
ლოვნად,2,5ჯერგაიზარდაგანათლე
ბისა და მეცნიერების დაფინანსება.
4ჯერ გაიზარდა სკოლამდელი გა
ნათლების, თითქმის 2ჯერ – ზოგადი
განათლების, 5,3ჯერ – პროფესიული
განათლებისდა2ჯერ–უმაღლესიგა
ნათლების ბიუჯეტი. მასწავლებლის
საბაზოხელფასისზრდამ–65%,ხოლო
საშუალოხელფასის–120%შეადგინა.
600 000მდე მოსწავლე უზრუნველ
ყოფილია სასკოლო სახელმძღვანე
ლოებით. 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 მშენებლობარეაბლიტაციი
სადა აღჭურვის მიზ ნით 427 მლნ 789,3 
ათასი ლა რი და ი ხარ ჯა. მათ შო რის, 2017
2020 წლებ ში – 289 მლნ 137,8 ათასი ლა რი. 

20122020 წ.წ. დასრულებულია 68
ახალისაჯაროსკოლისმშენებლობა, 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.

20172020 წლებში დასრულებულია
42 საჯარო სკოლის (მათ შორის, 19
მცირეკონტინგენტიანი საჯარო სკო
ლა) სამშენებლოსამუშაოებიდა მიმ
დინარეობს 4 ახალი საჯარო სკოლის
მშენებლობა, ამასთან, მიმდინარე
წელს იგეგმება დამატებით 2 ახალი
სკოლის მშენებლობის დაწყება. დას
რულებულია83სკოლისსრულირეაბი
ლიტაცია, მათშორის „ათასწლეულის
გამოწვევის ფონდი – საქართველო
სა“ და სსიპ – საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის გან
ვითარების სააგენტოს მიერ სრულად
რეაბილიტირდა 41 საჯარო სკოლა,
ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუ
შაოები ჩაუტარდა 500ზე მეტ საჯარო
სკოლისშენობას;

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 608სამედიცინო 
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 
პროფესიული 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, 20142019 
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 მეცნიერე

ბისადასამეცნიეროკვლევების 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

სკოლამდელიაღზრდისადაგანათ
ლების დაწესებულებების ეფექტიანი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუ
ნიციპალიტეტისერთერთისაკუთარი
უფლებამოსილებადაპრიორიტეტია.

ბოლ ნის ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 12 მუ
ნი ცი პა ლუ რი სა ბავ შვო ბა ღი (6 – ქ. 
ბოლ ნის ში, 2 – და ბა კაზ რეთ სა და და
ბა თა მა რის ში, ხო ლო 4 – სოფ ლად). 4 
სო ფელ ში: ნა ხი დუ რი, ტა ლა ვე რი, დარ
ბა ზი, ბოლ ნი სი – ფუნ ქცი ო ნი რებს 5 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი სკო ლამ დე ლი გა ნათ
ლე ბის დღის ცენ ტრი.

2013 წლიდან საქართველოს მას
შტაბით საბავშვო ბაღები გახდა უფა
სო. 2020 წელს, 2013 წელ თან შე და რე
ბით, ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
გა ნათ ლე ბის სფე როს ხარ ჯე ბი და არა
ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი 1,2 მლნდან 4,2 
მლნ ლა რამ დე გა ი ზარ და. 

20132021 წლებ ში რეაბილიტაცია
ჩა უ ტარ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ 
და ფუძ ნე ბულ სა ბავ შვო ბა ღებს. მათ 
შო რის, სა რე ა ბი ლი ტა ცი ო სა მუ შა ო ე ბი 
გან ხორ ცი ელ და: 2013წელსქ. ბოლ ნი
სის №2 (94,1 ათა სი ლ); №4 (63,6 ათა
სი ლ); და ბა კაზ რე თის (70,3 ათა სი ლ) 
სა ბავ შვო ბა ღებ ში. 20142016 წლებ
ში – და ბა კაზ რე თის, სოფ. ბა ლი ჭის, ქ. 
ბოლ ნი სის №1, №3, №5, №6, თა მა რი
სის, ქვე ში სა და რა ტე ვა ნის სა ბავ შვო 
ბა ღებ ში (სულ 2, 3 მლნ ლა რი); 20172019
წლებში, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ბავ შვო 
ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცი
ა ზე 1 მლნ 45,5 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. 
2020 წელს სო ფელ ტან ძი ის სა ბავ შვო 
ბაღ ში გა რე მონ ტდა 1 ასა კობ რი ვი ჯგუ
ფი, სამ ზა რე უ ლო და პრო დუქ ტის შე
სა ნა ხი საწ ყო ბე ბი. და მონ ტაჟ და ცენ
ტრა ლუ რი გათ ბო ბა. და ბა კაზ რე თის 
სა ბავ შვო ბა ღის შე ნო ბას ჩაუტარდა
გა მაგ რე ბი თი სა მუ შა ო ე ბი (209,2 ათა
სი ლ); მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 11 სა ბავ შვო 
ბაღ ში გა რე მონ ტდა სამ ზა რე უ ლო ე
ბი და მო ეწ ყო სვე ლი წერ ტი ლე ბი (205 
ათა სი ლ); სო ფელ ნა ხი დურ ში მო ეწ ყო 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი სკო ლამ დე ლი გა ნათ
ლე ბის სას კო ლო მზა ო ბის დღის ცენ
ტრის მე ო რე ჯგუ ფი (20 ათა სი ლა რი); 
2021 წელს და ბა კაზ რე თის სა ბავ შვო 
ბაღ ში გა რე მონ ტდა სამ ზა რე უ ლო და 2 
ასა კობ რი ვი ჯგუ ფი (78,6 ათა სი ლ); ყვე
ლა საბავშვო ბაღში გაძლიერდა ელ.
ენერგიისძაბვა, სტან დარ ტე ბის უსაფ
რთხო ე ბის წე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
და მონ ტაჟ და ელექ ტრო ქუ რა. 

შესრულებული სამუშაოების შედე
გად, 20202021 წ.წ. სა ბავ შვო ბა ღებ ში 
აღ საზ რდელ თა რა ო დე ნო ბა 900დან 
1280მდე გა ი ზარ და. 2021 წელს ასე ვე 
3,46 ლა რამ დე გა ი ზარ და კვების ყო
ველდღიური თანხა თი თო ე ულ აღ
საზ რდელ ზე. ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის სოფ ლე ბი დან: დის ვე ლი, 
ხა ტი სო ფე ლი და ვა ნა თი – უზრუნველ
ყოფილია აღსაზრდელთა ტრანსპორ
ტითმომსახურება.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბავ შვო ბა
ღებ სა და დღის ცენ ტრებ ში სასკოლო
მზაობის პროგრამა და ნერ გი ლია 20 
ჯგუფ ში (15სა ბავ შვო ბაღ ში, 5 – ალ
ტერ ნა ტი ულ დღის ცენ ტრში), სა დაც 475 
ბავ შვია. სა ბავ შვო ბა ღებ ში და საქ მე
ბუ ლია 103 აღ მზრდე ლი (30 – სას კო ლო 
მზა ო ბის ჯგუ ფებ ში), 13 ექი მი/ექ თა ნი, 9 
ფსი ქო ლო გი, 12 ლო გო პე დი, 1 სპეც.მას
წავ ლე ბე ლი, 13 მუ სი კის მას წავ ლე ბე
ლი. 2020 წლის სექ ტემ ბრი დან, სა ბავ

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.
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შვო ბაღ ში და საქ მე ბულ პერ სო ნალს 
გაეზარდახელფასი100ლარით.317მა 
თა ნამ შრო მელ მა გა ი ა რა ტრე ნინ გე ბი 
სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით.

ზოგადიგანათლება
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 32 სა ჯა რო სკო

ლაა (ქა ლაქ ში – 4, სოფ ლად – 28), სა დაც 
7705 მოს წავ ლე, 857 მას წავ ლე ბე ლი 
და 26 სპე ცი ა ლუ რი მას წავ ლე ბე ლია. 
ბოლ ნის ში, არა ქარ თუ ლე ნო ვან სკო
ლებ ში ქარ თუ ლი ენის 92 კონ სულ
ტანტმას წავ ლე ბე ლი მუ შა ობს. მულ
ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის მი ერ, 2020 
წლის მა ი სის მდგო მა რე ო ბით, იდენ
ტი ფი ცი რე ბუ ლია 172 სსსმ მოს წავ ლე. 
14 სა ჯა რო სკო ლას 31 მან და ტუ რი ემ სა
ხუ რე ბა. ექი მის კა ბი ნე ტი ფუნ ქცი ო ნი
რებს 5 სა ჯა რო სკო ლა ში.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში გან
ხორციელდასხვადასხვამიზნობრივი,
საგანმანათლებლოდატრენინგპროგ
რამა, მათ შორის: „ახალი სკოლის
მოდელის“ ფარ გლებ ში, 2019 წელს, ქ. 
ბოლ ნი სის №5 სა ჯა რო სკო ლას 17 ლეპ
ტო პი გა და ე ცა, ხო ლო საგანმანათლებ
ლო დაწესებულებების ინფორმაცი
ულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფის პროგრამით, 8 სკო
ლას – 80 კომ პი უ ტე რი. 20132019 წლებ
ში, ეროვნულსასწავლოოლიმპიადებ
ში, 3820 მოს წავ ლე მო ნა წი ლე ობ და. 
20182019 წლებ ში, ბოლ ნის ში ოპტიკუ
რი კავშირითა და მაღალსიჩქარიანი
ინტერნეტით სკო ლე ბის აღ ჭურ ვის 29, 
ხო ლო რადიოტექნოლოგიითა და გა
უმჯობესებული კავშირის სიჩქარით
სა ჯა რო სკო ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
40 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და, კორპო
რატიული სტანდარტის უსადენო ქსე
ლით/ლოკალური უსადენო ქსელით
კი 22 სა ჯა რო სკო ლა აღი ჭურ ვა. პროგ
რა მით „ჩემი პირველი კომპიუტერი“,
20132019 წლებში, 4739 კომ პი უ ტე რი 
სა ჩუქ რად გა და ე ცათ პირ ველ კლა სე
ლებს, 272 – კლა სის დამ რი გებ ლებს.
20152019 წ.წ., ბოლ ნის ში, სას კო ლო 
ავე ჯით, სპორ ტუ ლი ინ ვენ ტა რი თა და 
სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო ლა ბო რა ტო რი ე
ბით აღ ჭურ ვის 49 პრო ექ ტი გან ხორ ცი
ელ და. „მოსწავლეთა ტრანსპორტით
უზრუნველყოფის“ პროგ რა მა ში 19 სა
ჯა რო სკო ლის (46 მი მარ თუ ლე ბა) 1018 
მოს წავ ლეა ჩარ თუ ლი. „წარჩინებულ
მოსწავლეთა წახალისების“ პროგ რა
მით, 20132019 წლებ ში, პორ ტა ბე ლუ რი 
კომ პი უ ტე რე ბი (ლეპ ტო პე ბი) სა ჩუქ რად 
ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა
რო სკო ლე ბის 122 მოს წავ ლეს გა და ე ცა.
20172020წ.წ.,ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის სა ჯა რო სკო ლებში, ჯამ ში, 1790 
სასკოლოჟურნალიდა139 682 სახელ
მძღვანელო უსას ყიდ ლოდ და რიგ და. 
20132019 წლებში, ბოლ ნი სის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის სა ჯა რო სკო ლებ ში, სა ერ
თო ჯამ ში, 137 ოქროსდავერცხლისმე

დალოსანი გა მოვ ლინ და. მათ შო რის, 
20182019წლებში,41 ოქ როს და 9 ვერ
ცხლის მე და ლო სა ნი. მასწავლებელთა
პროფესიული განვითარების ეროვ ნუ
ლი ცენ ტრის მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე
ბით ტრე ნინ გმო დუ ლე ბი გა ი ა რეს მას
წავ ლებ ლებ მა.

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესე
ბულებების ინფრასტრუქტურის გან
ვითარების პროგრამის ფარგლებში,
20132021 წლებ ში ბოლ ნი სის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო სკო ლე ბის ნა წი
ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცი ის 40 პრო ექ ტი 
გან ხორ ცი ელ და. ადაპ ტი რე ბუ ლია 18 
სა ჯა რო სკო ლა; ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო
ბის სის ტე მით აღ ჭურ ვი ლია მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის 13 სა ჯა რო სკო ლა. MCC– ათას
წლე უ ლის გა მოწ ვე ვის კორ პო რა ცი ის 
და ფი ნან სე ბით, ოპე რი რე ბი სა და მოვ
ლაპატ რო ნო ბის პროგ რა მა ში მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის 2 (ქ. ბოლ ნი სის №5 და 
სო ფელ ტა ლავ რის) სა ჯა რო სკო ლაა 
ჩარ თუ ლი. 

2020 წელს, კარფან ჯრე ბის სა რე ა
ბი ლი ტა ციო და სვე ლი წერ ტი ლე ბის 
მოწ ყო ბის სა მუ შა ო ე ბი გან ხორ ცი ელ და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 13 სა ჯა რო სკო ლა
ში, მათ შო რის, ქა ლაქ ბოლ ნი სის №2, 
სო ფელ მამ ხუ ტის, ქვე მო ბოლ ნი სის 
№1, ხა ტი სოფ ლის, სო ფელ ბოლ ნი სის, 
კი ა ნე თის სა ბა ზო, ქვე მო არ ქე ვა ნის, 
ზე მო არ ქე ვა ნის, მუ შე ვა ნის, ქვე შის, 
ტა ლა ვე რის, ფოც ხვე რი ა ნის, ჭა პა ლის 
სა ჯა რო სკო ლებ ში (519, 5 ათა სი ლა რი); 
დასრულდა 60 მოს წავ ლე ზე გათ ვლი
ლი, №1 სა ჯა რო სკო ლის მშე ნებ ლო ბა 
სო ფელ ქვე მო ბოლ ნის ში (ზვა რე თის 
სა ბა ზო) – 1,8 მლნ ლა რი (მუ ნი ცი პა ლუ
რი გან ვი თა რე ბის ფონ დი);

მიმდინარეობს(მუნიციპალურიგან
ვითარებისფონდი)შემდეგიპროექტე
ბი:ქა ლაქ ბოლ ნი სის №1 სა ჯა რო სკო
ლის რე ა ბი ლი ტა ცია) 4 მლნ 631,3 ათა სი 
ლა რი); ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სო ფელ ქვე შის სა ჯა რო სკო ლის რე ა
ბი ლი ტა ცია (1 მლნ 493,4 ათა სი ლა რი); 
2021 წლის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ დე ბა სო ფელ 
სა ვა ნე თის სა ჯა რო სკო ლის ია ტა კე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცია (62,405 ათა სი ლა რი).

უმაღლესიგანათლება
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწ ყო

ბის მიზ ნით, 2018 წლი დან სოციალური
პროგრამისფარგლებშიდაფინანსება
მოიცავს ქვემო ქართლის რეგიონის
(ბოლნისი,გარდაბანი,დმანისი,თეთ
რიწყარო, მარნეული და წალკა) მა
ღალ მთი ა ნი სტა ტუ სის მქო ნე სოფ ლე
ბის სკო ლის კურ სდამ თავრე ბუ ლებს, 
20182019 სას წავ ლო წელს ქვე მო ქარ
თლის რე გი ო ნი დან და ფი ნან სდა 27 
სტუ დენ ტი. 20192020 სას წავ ლო წელს 
– 27 სტუ დენ ტი, 20202021 სას წავ ლო 
წელს 27 სტუ დენ ტი.

„ქართულიოცნების“უმნიშვნელოვანესიპრიორიტეტების–
განათლებისადამეცნიერებისმიმართულებით

განხორციელდება:
 � 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;
 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის შე სა

ბა მი სად, შე მუ შავ დე ბა და დამ ტკიც დე ბა სა მოქ მე დო გეგ მა ხა რის ხი ა ნი და სა ყო
ველ თა ოდ ხელ მი საწ ვდო მი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე
ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

 � გაგ რძელ დე ბა სკო ლამ დე ლი აღ ზდი სა და გა ნათ ლე ბის სა ხელ მწი ფო სტან დრა
ტე ბის და ნერ გვა და ყვე ლა სათ ვის ხელ მი საწ ვდო მის სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის 
მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა. 

 � გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა და ეთ მო ბა ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის სკო ლამ დელ 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში სა ხელ მწი ფო სტან დარ ტე ბის 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, ასე ვე, გა ნი ვი თა როს ყვე ლა ის უნა რი, რო მე
ლიც სა ჭი როა თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში ინ ტეგ რი რე ბის თვის. 

 � 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.

 � გაგ რძელ დე ბა მუ ნი ციპ ლი ტე ტის სა ბავ შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცა: 
20202024 წლებ ში და გეგ მი ლია – სოფ. ტან ძი ის სა ბავ შვო ბა ღის შე ნო ბის სრუ ლი 
რე ა ბი ლი ტა ცია (670 ათა სი ლა რი); და ბა კაზ რე თი სა (226 ათა სი ლა რი) და ბოლ ნი
სის №1 სა ბავ შვო ბა ღე ბის შე ნო ბე ბის გა მაგ რე ბი თი სა მუ შა ო ე ბი; სოფ. რა ჭი სუ ბან
ში 3ჯგუ ფი ა ნი ბა ღის მშე ნებ ლო ბა; სოფ. ქვე მო ბოლ ნის ში 4ჯგუ ფი ა ნი სა ბავ შვო 
ბა ღის გახ სნა; ბოლ ნის ში 1 სა ბავ შვო ბა ღის მშე ნებ ლო ბა; და ბა კაზ რეთ ში სა ბავ
შვო ბა ღის შე ნო ბის კონ სტრუქ ცი უ ლი გა მაგ რე ბის სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვა; 2021 
წელს №1 სა ბავ შვო ბა ღის შე ნო ბას ჩა უ ტარ დე ბა გა მაგ რე ბი თი სა მუ შა ო ე ბი – 202 
ათა სი ლა რი; 2024 წელს და გეგ მი ლია 2, ხო ლო 2025 წელს – 1 ახა ლი სა ბავ შვო ბა
ღის მშე ნებ ლო ბა;

 � უწ ყვე ტად გაგ რძელ დე ბა სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე
ბე ბის მო დერ ნი ზე ბა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ბავ შვის თვის სკო ლა ში სა ჭი რო მრა
ვალ მხრი ვი – აკა დე მი უ რი, ფუნ ქცი უ რი, ქცე ვი თი, ემო ცი უ რი და სო ცი ა ლუ რი უნა
რე ბის გან ვი თა რე ბას; გან ხორ ცი ელ დე ბა ღო ნის ძი ე ბე ბი სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე ბავ შვებ ზე მორ გე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად:

 � 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;

 � 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;

 � 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, ასე ვე, გა ნი ვი თა როს ყვე ლა ის უნა რი, რო მე ლიც სა ჭი როა თა ნა
მედ რო ვე სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში ინ ტეგ რი რე ბის თვის. 

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ელ დე ბა ბოლ ნის ში 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.

 � გაგ რძელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი სკო ლე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი
ტა ცია, მათ შო რის: 20202022 წლებ ში, ქა ლაქ ბოლ ნი სი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სოფ ლე ბის (ნა ხი დუ რი, დის ვე ლი, გე ტა, სა ვა ნე თი, მამ ხუ ტი, აკა ურ თა) სა ჯა რო სკო
ლე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე სულ 1,5 მლნ ლა რი და ი ხარ ჯე ბა;

 � უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო სკო ლე ბის მოს წავ ლე ე ბის, 
მას წავ ლებ ლე ბი სა და ად მი ნის ტრა ცი უ ლი პერ სო ნა ლის მო ნა წი ლე ო ბა/ჩარ თუ
ლო ბა სა მი ნის ტროს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ პროგ რა მებ ში, მათ შო რის – ტრე
ნინ გკურ სებ ში;

 � ზო გა დი გა ნათ ლე ბის რე ფორ მის ხელ შეწ ყო ბის პროგ რა მა ში ( „ახა ლი სკო ლის მო
დე ლის“ ქვეპ როგ რა მა) 2023 წლამ დე ჩა ერ თვე ბა ყვე ლა სა ჯა რო სკო ლა.

 � 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. 

 � 2023 წელს და იწ ყე ბა სა მუ შა ო ე ბი ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ახა ლი პრო ფე სი
უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით.

 � 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; 

 � 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 უმაღ
ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის და ფი ნან სე ბის ახა ლი მო დე ლი, რო მე ლიც ხელს შე
უწ ყობს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მდგრად გან ვი თა რე ბა სა და სას წავ
ლო პრო ცე სის სწავ ლის შე დე გებ ზე ორი ენ ტი რე ბას; 

 � 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
ბოლნისშიფუნქციონირებსმუნიციპა

ლიტეტის მართვაში არსებული კულტუ
რისდაწესებულებები:სულ ხანსა ბა ორ
ბე ლი ა ნის სა ხე ლო ბის ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
მუ ზე უ მი, ღ. აღა ი ა ნის სა ხე ლო ბის სახლ
მუ ზე უ მი, მთა ვა რი ბიბ ლი ო თე კა, სა ქა ლა
ქო ბიბ ლი ო თე კა, სა ბავ შვო ბიბ ლი ო თე კა, 
8 სა სოფ ლო (რა ტე ვა ნის, რა ჭი სუბ ნის, და
ბა თა მა რი სის, და ბა კაზ რე თის, ბა ლი ჭის, 
ქვე შის, ტან ძი ის, სოფ. ბოლ ნი სის) ბიბ
ლი ო თე კა, სულ ხანსა ბა ორ ბე ლი ა ნის სა
ხე ლო ბის ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ცენ ტრა ლუ რი კულ ტუ რის სახ ლი (და ბა 
კაზ რე თი სა და სოფ. რა ტევ ნის კულ ტუ
რის სახ ლე ბი, სო ფელ ქვე ში სა და ქვე მო 
ბოლ ნი სის კლუ ბე ბი), ზა ურ ხუ ჯა ძის სა ხე
ლო ბის ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა
მუ სი კო სკო ლა, ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის თე ატ რი, ბოლ ნი სის კულ ტუ რი სა 
და დას ვე ნე ბის პარ კი.

2020წელს, 2013 წელთანშედარებით,
მუნიციპალიტეტისბიუჯეტითკულტურის
სფეროს ხარჯები 1,2 მლნდან 2,3 მლნ
ლარამდეგაიზარდა.

ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კულ
ტუ რის ცენ ტრის სა ხე ლოვ ნე ბო და წე სე
ბუ ლე ბებ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 13 წრე, 10 
სტუ დია, 10 ან სამ ბლი, 1 სა ბავ შვო თე ატ
რი და 1 თო ჯი ნე ბის თე ატ რი. არა ფორ მა
ლურ სა ხე ლოვ ნე ბო სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პრო ცეს ში ყო ველ წლი უ რად ჩარ თუ ლია 
და ახ ლო ე ბით 800 მოს წავ ლე. სხვა დას
ხვა ან სამ ბლსა და ჯგუფ ში მო ნა წი ლე ობს 
100ზე მე ტი ხე ლო ვა ნი.

20142021 წლებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა ი ზარ და საზოგადოების ჩართულობა
კულტურულცხოვრებაში.

2019 წელს ბოლ ნი სის თე ატ რმა წარ
მო ად გი ნა გან სხვა ვე ბუ ლი ფორ მა ტის 
საპ რე მი ე რო სპექ ტაკ ლი – უი ლი ამ შექ
სპი რის „ჰამ ლე ტი“. სულ ხანსა ბა ორ
ბე ლი ა ნის სა ხე ლო ბის ლი ტე რა ტუ რულ 
მუ ზე უმ ში იმარ თე ბა ტრა დი ცი უ ლი ღო
ნის ძი ე ბე ბი: „სა ბა ო ბა’’; „ღა მე მუ ზე უმ ში“; 
„ხალ ხუ რი შე მოქ მე დე ბის მარ გა ლი ტე ბი’’, 
2019 წელს მო ეწ ყო ფო ტო გა მო ფე ნა „ქვე
მო ქარ თლის ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბი’’; 2020 
წელს მოხ და ბოლ ნი სის მხა რეთ მცოდ ნე
ო ბის მუ ზე უ მის შერ წყმა ეროვ ნულ მუ ზე
უმ თან.

20192021 წლებ ში, სულ ხანსა ბა ორ
ბე ლი ა ნის სა ხე ლო ბის ბოლ ნი სის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის ცენ ტრა ლუ რი კულ ტუ რის 
სახ ლთან არ სე ბულ მა სა მეჯ ლი სოსპორ
ტუ ლი ცეკ ვე ბის სტუ დია „პრეს ტოს“ მო
ცეკ ვა ვე ებ მა ქ. ბა თუმ ში გა მარ თულ სა
ერ თა შო რი სო რე ი ტინ გულ ტურ ნირ ზე და 
ქ. თბი ლის ში გა მარ თულ სა ქარ თვე ლოს 
ჩემ პი ო ნატ ზე პირ ვე ლი და მე ო რე ად გი
ლე ბი მო ი პო ვეს. ვაჟ თა ფოლ კლო რულ მა 
ან სამ ბლმა „ბოლ ნისი“, ქ. ბა თუმ ში, მე6 
სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვალ ზე „ოქ როს 
არ გო2019“ პირ ვე ლი ად გი ლი და ი კა ვა.

20152021წლებში,სა მი ნის ტროს ხელ
შეწ ყო ბით, ქ. ბოლ ნის სა და ბოლ ნი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში ხორ ცი
ელ დე ბა პრო ექ ტი – „მრავალფეროვანი
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. 

2020 წლის ივ ნის ში, ფოლადაურისხე
ობის, სოფელ ზემო ბოლნისის მიმდე
ბარედ, ტყეში, აღმოჩენილ იქნა ნაეკ
ლესიარი და ძველი სასაფლაო, სა დაც 
ნა პოვ ნია უნი კა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბის 
არ ტე ფაქ ტე ბი. 2020 წლის 13 ოქ ტომ ბერს, 
ობი ექტს მი ე ნი ჭა კულტურულიმემკვიდ
რეობისუძრავიძეგლისსტატუსი.

20142021 წლებ ში, გან ხორ ცი ელ და 
კულტურის ობიექტების მშენებლობა
რეაბილიტაციის პროექტები: ქ. ბოლ
ნის ში კულ ტუ რის სახ ლის სა ხუ რა ვის შე
კე თე ბა და სა ნკვან ძის რე ა ბი ლი ტა ცია; 
მუ სი კა ლუ რი სკო ლის შე ნო ბა ში გათ ბო ბის 
სის ტე მის მოწ ყო ბა; სოფ. ტან ძი ა ში სულ
ხანსა ბა ორ ბე ლი ა ნის სახლმუ ზე უ მის 
აღ დგე ნი თი სა მუ შა ო ე ბი; და ბა თა მა რის
ში, კი ნო თე ატ რის შე ნო ბის კონ სერ ვა ცია; 
და ბა კაზ რეთ ში კულ ტუ რის სახ ლის სა ხუ
რა ვის რე ა ბი ლი ტა ცია (სულ 161,8 ათა სი 
ლ); 2015წელს,წმინ და ელი ას მთა ზე მდე
ბა რე მო ნას ტრის ელექ ტრო მო მა რა გე ბის 
სა მუ შა ო ებს 57,5 ათა სი ლა რი მოხ მარ და. 
2017 წელსგან ხორ ცი ელ და ქ. ბოლ ნი სის 
მთა ვა რი ბიბ ლი ო თე კის ნა წი ლობ რი ვი 
რე ა ბი ლი ტა ცია (17, 3 ათა სი ლ); სათ ხის 
ცი ხის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბის 
საპ რო ექ ტოსა ხარ ჯთაღ რიც ხვო დო კუ
მენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბა ზე 30 ათა სი ლა რი 
და ი ხარ ჯა; 2018წელსდა იწ ყო და 2021ში 
დას რულ დე ბა სათ ხის ცი ხის სა რე ა ბი ლი
ტა ციო/სა კონ სერ ვა ციო სა მუ შა ო ე ბი. 2019
წელსდა ბა კაზ რეთ ში კულ ტუ რის სახ ლის 
რე ა ბი ლი ტა ცი ას (ბიბ ლი ო თე კის ოთა
ხი) 15,6 ათა სი ლა რი მოხ მარ და. კომ პა
ნია RMGის და ფი ნან სე ბით, დას რულ და 
ბოლ ნი სის მუ ზე უ მის მშე ნებ ლო ბა, მო ეწ
ყო ექ სპო ზი ცია და მუ ზე უ მი იღებს ვი ზი
ტო რებს. 2020 წელს ქ. ბოლ ნის ში, კულ
ტუ რის სახ ლის ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის 
სის ტე მის  რე ა ბი ლი ტა ციაზე 39,9 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯა. აშენდა სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის ბოლ ნი სის მუ ზე უ მი 
(და ფი ნან სე ბა – RMGGOLD). 2021 წელი – 

მიმ დი ნა რე ობს ქ. ბოლ ნის ში კულ ტუ რის 
სახ ლი სა და მუ სი კა ლუ რი სკო ლის სვე ლი 
წერ ტი ლე ბის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა
ო ე ბი – 147,5 ათა სი ლა რი (ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტი);

კულტურის სამინისტრომ მიზნობ
რივი პროგრამებით, ბოლნისში, განა
ხორციელა: ბოლ ნი სის სი ო ნის ტაძ რის 
მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ის აზომ ვა და არ
ქე ო ლო გი უ რი შეს წავ ლა გე ო ფი ზი კუ რი 
მე თო დე ბით; გერმანული კულტურული

მემკვიდრეობის ინვენტარიზაცია–კვლე
ვის ჩა ტა რე ბა; ქა ფა ნაქ ჩის დარ ბა ზუ ლი 
ეკ ლე სი ის რეს ტავ რა ცია; ეთ ნი კურ უმ ცი
რე სო ბა თა ხელ შეწ ყო ბა – პრო ექტ „მრა
ვალ ფე რო ვა ნი სა ქარ თვე ლოს” მხარ და
ჭე რა (სულ 142,2 ათა სი ლა რი).

2017 წელს შე მუ შავ და  სათ ხის რე ა ბი
ლი ტა ცი ის საპ რო ექ ტო დო კუ მენ ტა ცია; 
2018 წელს –  და ბა კაზ რე თის მიმ დე ბა რედ 
მა ღა როს მღვი მუ რი კომ პლექ სის ტე რი
ტო რი ის არ ქე ო ლო გია;

2019 წელს, მთე ლი სა ქარ თვე ლოს 
მას შტა ბით, მათ შო რის ბოლ ნი სის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში, კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, 
გან ხორ ცი ელ და სა მი ნის ტროს მი ერ და
ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი „მოდერნის
სტილის არქიტექტურული მემკვიდრეო
ბისკვლე ვა სა ქარ თვე ლო ში – გა მოვ ლე ნა, 
აღ რიც ხვა და შეს წავ ლა“ (სა ერ თო ბი უ ჯე
ტი 19,7 ათა სი ლა რი) და „ცი ხე სი მაგ რე ე ბი
მო მავ ლის მცვე ლე ბი” (სა ერ თო ბი უ ჯე ტი 
– 16,2 ათა სი ლა რი). ბოლ ნი სის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტს ფა რავს სა ერ თა შო რი სო პრო
ექ ტი – „გერმანულიდასახლებებისმარ
შრუტი“. 2017 წე ლი – ა(ა)იპ „კონ ტაქ ტმა” 
გა ნა ხორ ცი ე ლა პრო ექ ტი „შემოქმედები
თი საგანმანათლებლო კურსები საქარ
თველოსრეგიონებში”;

2019 წელს ჩატარდა და ბა კაზ რე თის 
ტე რი ტო რი ა ზე მდე ბა რე ორ თვა ლა მღვი
მის არ ქე ო ლო გია; ჩა ტარ და სათ ხის ეკ
ლე სი ის რე ა ბი ლი ტა ცი ის III ეტა პი და 
კაზ რე თი მა ღა როს მღვი მის არ ქე ო ლო
გია; 2020წელი– შე მუ შავ და წუღ რუ ღა შე
ნის გუმ ბა თი ა ნი ტაძ რი სა და გა ლავ ნის 
სა შე ნი მა სა ლის მდგო მა რე ო ბის კვლე ვა 
და საპ რო ექ ტო დო კუ მენ ტა ცია; ჩა ტარ
და მა შა ვე რას გო რის არ ქე ო ლო გია, და ბა 
კაზ რე თის ორ თვა ლა მღვი მე ში გა მოვ
ლე ნი ლი სა ტაძ რო ნა გე ბო ბის არ ქე ო
ლო გია, სათ ხის ეკ ლე სი ის III ეტა პის სა
რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი. დას რულ და 
ფი ტა რე თის ტაძ რის მცი რე სა რე ა ბი ლი
ტა ციო სა მუ შა ო ე ბის IV ეტა პი. 2021წელს
გან ხორ ცი ელ დე ბა წუ ღუ რუ ღა შე ნი სა და 
ბოლ ნი სის სი ო ნის ტა ძ რე ბი სა და გერ მა
ნუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის რე ა ბი ლი ტა ცია;

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს
ბოლნისისმუზეუმი– XXI სა უ კუ ნის რე გი
ო ნუ ლი მუ ზე უ მის მო დე ლი, სა დაც მეც
ნი ე რე ბის, კულ ტუ რის, გა ნათ ლე ბი სა და 

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

ტუ რიზ მის სხვა დას ხვა სეგ მენ ტი ერთ 
სივ რცე ში თა ნა არ სე ბობს. მუ ზე უ მე ბი 
სრუ ლად ადაპ ტი რე ბუ ლია შეზ ღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თათ ვის. აქ 
უახ ლე სი სტან დარ ტე ბის დაც ვით მო ეწ ყო 
ფონ დსა ცა ვე ბი, სა მეც ნი ე რო ლა ბო რა ტო
რი ე ბი, აუ დი ტო რი ე ბი, ბიბ ლი ო თე კამე
დი ა თე კა და სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ რცე ე
ბი. 

ძეგ ლთა დაც ვის სა ა გენ ტოს და ფი ნან
სე ბით მიმდინარეობსსათ ხის ეკ ლე სი ის 
III ეტა პის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე
ბი (180 ათა სი ლა რი); ფი ტა რე თის სა მო
ნას ტრო კომ პლექ სის მთა ვა რი ტაძ რის 
(ფა სა დი, ინ ტე რი ე რი) ქვი სა და კედ ლის 
მხატ ვრო ბის კონ სერ ვა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი 
(200 ათა სი ლა რი);

სპორტი
ბოლნისში ფუნქციონირებს მუნიცი

პალიტეტის მართვაში არსებული: ა(ა)იპ 
სკო ლის გა რე შე სას პორ ტო სა გან მა ნათ
ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ბოლ ნი სის სპორ
ტულგა მა ჯან სა ღე ბე ლი კომ პლექ სი, ა(ა)
იპ ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჭად
რა კო სკო ლა „ნო ნა“, ა(ა)იპ სკო ლის გა რე
შე სას პორ ტო სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე
სე ბუ ლე ბა ბოლ ნი სის ძი უ დოს სკო ლა“ და 
აა იპ „რაგ ბის კლუ ბი ბოლ ნი სი“.

2014წლისშემდეგგაიზარდამუნიცი
პალიტეტის ბიუჯეტიდან სპორტის სფე
როსდაფინანსებადა2020წლისბიუჯე
ტისხარჯმა3მლნლარიშეადგინა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სპორ ტის პრი ო რი
ტე ტუ ლი სა ხე ო ბე ბია: ფეხ ბურ თი, ფრენ
ბურ თი, კა ლათ ბურ თი, მკლავ ჭი დი, თა ვი
სუ ფა ლი ჭი და ო ბა, კიკ ბოქ სინ გი, ჭად რა კი, 
ძა ლოს ნო ბა, კრი ვი და კა რა ტე. 

20132021 წლებ ში, სპორტული კომ
პლექსის მოს წავ ლე თა რა ო დე ნო ბა 
376დან 705მდე გა ი ზარ და, ხო ლო საჭად
რაკოსკოლის– 60დან 175მდე; ძიუდოს
სკოლაში ირიცხება: ძი უ დოს სა ხე ო ბა ში 
112მოს წავ ლე და 10 მწვრთნე ლი; სამ ბო – 
36 მოს წავ ლე და 3 მწვრთნე ლი; ქარ თუ ლი 
ჭი და ო ბა – 23 მოს წავ ლე და 1 მწვრთნე
ლი; რაგბისკლუბ„ბოლნისში“ირიც ხე ბა: 
სპორ ტსმე ნი – 570, მწვრთნე ლი: I კა ტე გო
რია – 20; IIკა ტე გო რია – 15; III კა ტე გო რია 
– 1, IV – 1;

20182020 წლებ ში, ყო ველ წლი უ რად 
აღი ნიშ ნე ბა ევ რო პის სპორ ტის კვი რე
უ ლი და სა ერ თა შო რი სო დღე „სპორ ტი 
მშვი დო ბი სა და გან ვი თა რე ბის თვის“. აღ
სა ნიშ ნა ვია ბოლ ნი სელ სპორ ტსმენ თა 
წარ მა ტე ბე ბი რე გი ო ნულ, რეს პუბ ლი კურ 
თუ სა ერ თა შო რი სო ტურ ნი რებ ზე. 

ბოლ ნის ში ჩა ტარ და 41 ში და მუ ნი ცი პა
ლუ რი პირ ვე ლო ბა სპორ ტის 8 სა ხე ო ბა ში. 
10 სა ერ თა შო რი სო ტურ ნი რი ძი უ დო ში, 4 – 
სამ ბო ში და 3 – რეს პუბ ლი კუ რი ტურ ნი რი 
კა რა ტე ში. 

2017 და 2019 წლებ ში, ბოლ ნი სის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტს ჰყავ და: მსოფლიო ჩემპი
ონი მკლავჭიდში, ევროპის პრიზიორი
თავისუფალ ჭიდაობაში, საქართველოს
6 ჩემპიონი და 14 პრიზიორი. ამა ვე პე
რი ოდ ში 18მდე გა ი ზარ და სა ქარ თვე
ლოს ნაკ რებ გუნ დებ ში ბოლ ნი სი დან 
მიწ ვე ულ სპორ ტსმენ თა რა ო დე ნო ბა. 
2018/2019/2020 წლებში – 28 პრიზიორი
სამბოში,8ჩემპიონისამბოში,34ჩემპი
ონიძიუდოში,33პრიზიორიძიუდოში.წა
ხა ლი სე ბის მიზ ნით, საკ რე ბუ ლოს დად გე
ნი ლე ბით, წარ მა ტე ბუ ლი სპორ ტსმე ნე ბი 
ჯილ დოვ დე ბი ან ფუ ლა დი პრე მი ით. 

20142021წლებშიგანხორციელდამუ
ნიციპალიტეტის სპორტული ობიექტე
ბის მშენებლობარეაბილიტაციის პრო
ექტები, მათ შო რის, 20142016 წლებში:
ბოლ ნი სის სპორ ტულგა მა ჯან სა ღე ბე ლი 
კომ პლექ სის საქ ვა ბედა ნად გა რის სა დე
მონ ტა ჟო სა მუ შა ო ე ბი (2,5 ათა სი ლა რი); 
სოფ. რა ჭი სუ ბან ში, ხე ლოვ ნურ სა ფა რი ა
ნი მი ნის ტა დი ო ნის რე ა ბი ლი ტა ცია (43,5 
ათა სი ლა რი); და ბა კაზ რეთ ში სტა დი ო
ნის რე ა ბი ლი ტა ცია (97,2 ათა სი ლა რი); ქ. 
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მართლწესრიგიბოლ ნის ში თ.სტე ფა ნი ას სა ხე ლო ბის ცენ
ტრა ლუ რი სა ფეხ ბურ თო სტა დი ო ნის რე ა
ბი ლი ტა ციარე კონ სტრუქ ცია (49,4 ათა სი 
ლა რი); სა ჭი დაო დარ ბა ზის მოწ ყო ბა სო
ფე ლი ხა ტი სო ფელ ში (47,8 ათა სი ლა რი). 
2015 წელს: გან ხორ ცი ელ და ხე ლოვ ნურ
სა ფა რი ა ნი სპორ ტუ ლი მი ნი მო ედ ნე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცია ქ. ბოლ ნის ში, გე ო ლო გე
ბის და სახ ლე ბა ში (44,9 ათა სი ლა რი) და 
სო ფე ლი რა ჭი სუ ბან ში (22 ათა სი ლა რი); 
და ბა კაზ რეთ ში სტა დი ო ნის რე ა ბი ლი ტა
ცი ას 96,2 ათა სი ლა რი მოხ მარ და; სო ფელ 
ძეძ ვნა რი ან ში სა ფეხ ბურ თო სტა დი ო ნის 
მშე ნებ ლო ბა ზე 22 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. 
2017წელსდას რულ და მკავ ლჭი დის დარ
ბა ზის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია და ბა 
კაზ რეთ ში (5, 9 ათა სი ლა რი); ქ. ბოლ ნის
ში, ან დრე ევ კის და სახ ლე ბა ში ხე ლოვ
ნურ სა ფა რი ა ნი სპორ ტუ ლი მო ედ ნის რე ა
ბი ლი ტა ცია (65,3 ათა სი ლა რი); 2018წელს
– სა ჭი დაო დარ ბა ზის სრუ ლი რე ა ბი ლი
ტა ცი ის მე2 ეტა პი სო ფელ ხა ტი სო ფელ ში 
(101,7 ათა სი ლა რი). 2019წელს:და ბა კაზ
რეთ ში დას რულ და სა ჭი დაო დარ ბა ზის 
სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ის მე2 ეტა პი და 
გათ ბო ბის სის ტე მის მონ ტა ჟი (126,2 ათა სი 
ლა რი). ახა ლი ხე ლოვ ნურ სა ფა რი ა ნი მი
ნის ტა დი ო ნე ბი მო ეწ ყო სო ფელ დის ველ
ში (17,1 ათა სი ლა რი), ქ. ბოლ ნის ში, პეტ რე 
იბე რის ქ.№3 (152,8 ათა სი ლა რი), ჯან სუღ 
კა ხი ძის ქუ ჩა ზე (სკვე რის მოწ ყო ბას თან 
ერ თად – 142,8 ათა სი ლა რი), ასე ვე და ბა 
კაზ რეთ ში გან ხორ ცი ელ და კულ ტუ რი სა 
და დას ვე ნე ბის პარ კთან არ სე ბუ ლი ხე
ლოვ ნურ სა ფა რი ა ნი სპორ ტუ ლი მო ედ ნე
ბის რე ა ბი ლი ტა ცია (ჯა მუ რად 98, 3 ათა სი 
ლა რი, რეგ. ფონ დი), არ სე ბუ ლი სტა დი ო
ნის რე ა ბი ლი ტა ცია და ბა თა მა რის ში (23,9 
ათა სი ლა რი); კა პი ტა ლუ რი რე მონ ტი ჩა უ
ტარ და და ბა კაზ რეთ ში მდე ბა რე სა ჭი დაო 
დარ ბა ზის შე ნო ბას (7,7 ათასი ლარი).

2020წელსმი ნი მო ედ ნე ბი მო ეწ ყო სო
ფელ ზე მო არ ქე ვან სა (16 ათა სი ლა რი) და 
და ბა თა მა რის ში (16 ათა სი ლა რი); ასე
ვე და ბა თა მა რის ში რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა
უ ტარ და არ სე ბულ მი ნის ტა დი ონს (30,7 
ათასი ლა რი); სპორ ტუ ლი მო ე და ნი მო
ეწ ყო სო ფელ ვა ნათ ში (30,3 ათა სი ლა რი); 
რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და ქ. ბოლ ნის ში, 
ს.ს.ორ ბე ლი ა ნის ქუ ჩა ზე მდე ბა რე და სას
ვე ნე ბე ლი პარ კის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე
ბულ მი ნის ტა დი ონს (271,2 ათა სი ლარი 
2019 წლის რეგ. ფონდიდან – 99 125 ლ); 
სო ფელ რა ჭი სუ ბან ში მო ეწ ყო და გა და ი
ხუ რა გა რე სა ვარ ჯი შო ტრე ნა ჟო რე ბი (29,1 
ათა სი ლა რი).

ახალგაზრდულიპოლიტიკა
ახალგაზრდობის სფეროში ბოლ

ნისის მუნიციპალიტეტში განხორცი
ელდა სხვადასხვა სახის პროექტები:
ბოლ ნის ში, მარ ნე ულ სა და ახალ ქა ლაქ
ში გა ი მარ თა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის 
წარ მო მად გე ნელ ახალ გაზ რდებ ში სწრა
ფი ბეჭ დვი სა და ლო გი კუ რი აზ როვ ნე ბის 
კონ კურ სი. ამის თვის შე იქ მნა სპე ცი ა ლუ
რი კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მა. 2013 წლის 
13 ნო ემ ბერს ქ. ბოლ ნის ში ჩა ტარ და ,,ქვე
მო ქარ თლის ახალ გაზ რდუ ლი ფეს ტი ვა
ლი2013“; შშმ პი რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით 
მო ეწ ყო ინ კლუ ზი უ რი ექ სკურ სია ბოლ ნის
ში; „სა ქარ თვე ლოს სკა უ ტუ რი მოძ რა ო ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ას თან“ ერ თად, სოფ. ფო ლა
და ურ ში მო ეწ ყო 450კა ცი ა ნი ერ თობ ლი ვი 
სა ზაფ ხუ ლო სკა უ ტუ რი ბა ნა კი.

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 ამ ა(ა)იპ 
– „ახალ გაზ რდუ ლი ხედ ვა კავ კა სია“ – გა
ნა ხორ ცი ე ლა პრო ექ ტი „ბოლ ნი სის ახალ
გაზ რდუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი კლუ ბი“ (3,7 
ათა სი ლა რი). 

20172019 წლებ ში, გა ნათ ლე ბის, კულ
ტუ რის, სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო ბის 
სფე რო ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ სხვა დას ხვა 
ღო ნის ძი ე ბა ში (ლაშ ქრო ბე ბის მო ნა წი
ლე თა ტრან სპორ ტი რე ბა, ახალ გაზ რდა 
სპორ ტსმენ თა და გულ შე მატ კი ვარ თა, 
ასე ვე, სა ხე ლოვ ნე ბო სფე როს წარ მო მად

დანაშაულისსტატისტიკა
20172020 წლებში, ბოლნისის 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 ბოლ ნი სის 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 27 შემ თხვე
ვა, რო მელ თა გან გახ სნი ლია – 17, ანუ 63 %, 
რაც გახ სნის სა შუ ა ლო 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
რად67 შემ თხვე ვის ფარ გლებ შია, ხო ლო მა
თიზ რდა 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 ში ნა გან საქ მე თა სა მი
ნის ტროს შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა გაგ რძელ
დე ბა „სის ტე მუ რი გა ნახ ლე ბის“ კონ ცეფ ცი ის 
შე სა ბა მი სად. უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია, რომ 
გაღ რმავ დე ბა კრი მი ნა ლუ რი პო ლი ცი ის 
რე ფორ მა; 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 მარ თლწეს რი
გის ოფიც რის ინ სტი ტუ ტი, რომ ლის უმ თავ
რე სი ამო ცა ნა იქ ნე ბა და ნა შა უ ლის პრე ვენ
ცი ა ზე მუ შა ო ბა. 

პრობაციონერთასტატისტიკა
20162019 წწ. ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ

ში პრო ბა ცი ო ნერ თა სტა ტის ტი კა მოყ ვა ნი
ლია ცხ.2 ში. 

სტა ტის ტი კი დან ჩანს, მოქ მედ პრო ბა ცი
ო ნერ თა რა ო დე ნო ბა, წი ნა წლებ თან შე და
რე ბით, დას ტა ბი ლურ და და, 20172020 წლებ
ში, კლე ბის ტენ დენ ცია გა მო იკ ვე თა.

 მოქ მედ პრო ბა ცი ო ნერ თა შო რის გან მე
ო რე ბით ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის შემ თხვე
ვე ბი პრო ცენ ტუ ლად მა ღა ლი არ არის და 
6,3%ს არ აღე მა ტე ბა (2019 წელს), ხო ლო 
გა სულ, 2020 წელს სულ 2 ასე თი შემ თხვე ვაა 
რე გის ტრი რე ბუ ლი, რაც პრო ბა ცი ო ნერ თა 
1,5%ს შე ად გენს. პრო ბა ცი ო ნერ თა რე ცი დი
ვის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მკა ფი ოდ მეტ ყვე
ლებს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კრი მი ნო გე
ნუ რი მდგო მა რე ო ბა სტა ბი ლუ რია. 

პრო ბა ცი ის სა ა გენ ტოს ინი ცი ა ტი ვი თა და 
ხელ შეწ ყო ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 2 მსჯავ

მძიმედანაშაულისახეობათამიხედვით 2017 2018 2019 2020

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

2
2

3
2

1
1

2
2

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

2

0

2

0

0

0

4

3

გაუპატიურება (სსკს137ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

0
0

2
2

4
1

0
0

ძარცვა (სსკს 178ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

0
0

0
0

2
2

0
0

ყაჩაღობა (სსკს 179ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

3
2

0
0

0
0

0
0

სულ
მათ შორის გახსნილი

7
4

7
4

7
4

6
5

ცხ.1ბოლნისისმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულიმძიმედანაშაული20172020წწ.

რდე ბუ ლი და საქ მდა. სა მო მავ ლოდ სა ა გენ
ტო მეტ მსჯავ რდე ბულს შე უწ ყობს აქ ტი უ რად 
ხელს ად გილ ზე და სა საქ მებ ლად. ასე ვე, 
მი უ ხე და ვად პან დე მი ის გა მოწ ვე ვი სა, გან
ზრა ხუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პრო ბა ცი ო
ნერ თათ ვის სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
პროგ რა მის და ნერ გვა და ეფექ ტი ა ნი გან
ხორ ცი ე ლე ბა. 

ბოლნისის იუსტიციის სახლი
დასაზოგადოებრივიცენტრი

2019წლის27დეკემბრიდანქალაქბოლ
ნისშიშეუფერხებლადმუშაობსიუსტიციის
სახლი, რომელიც მოსახლეობას 450მდე
სახისმომსახურეობასუწევს;

იუს ტი ცი ის სახ ლის გახ სნის შემ დგომ 
ბოლ ნი სის 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. 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 რი ვი არ ჩევ ნე ბი სათ
ვის „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 ხაზ გას მუ
ლი იქ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და სახ ლე ბებ
ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრე ბის უაღ რე სად 
დი დი მნიშ ვნე ლო ბა. სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ
ტრი, 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 მომ სა
ხუ რე ბა. ამავ დრო უ ლად, 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 დე 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. იგი გახ დე ბა ეფექ ტი ა ნი ინ
სტრუ მენ ტი თე მის თვი თორ გა ნი ზე ბი სა და 
მის მი ერ შე სა ბა მის ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ
თე ულ ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო
ბის უშუ ა ლოდ გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის. 

ბოლნისისმუნიციპალიტეტში,დაბაკაზ
რეთშისაზოგადოებრივიცენტრი2015წლის
22ივნისიდანშეუფერხებლადმუშაობს.

პრობაციონერთასტატისტიკა 2017წ 2018წ 2019წ 2020წ

მოქ მედ პრო ბა ცი ო ნერ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 165 149 126 131

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

და ნა შა უ ლის რე ცი დი ვის შემ თხვე ვე ბი 6 (3,6%) 3 (2%) 8 (6,3%) 2 (1,5%)

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 0

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 1 1 0

ცხ.2პრობაციონერთასტატისტიკაბოლნისისმუნიციპალიტეტში

გე ნელ თა ტრან სპორ ტი რე ბა სხვა დას
ხვა ტურ ნირ სა და კონ კურ სზე და სხვ.) 37 
481 ლა რი და ი ხარ ჯა. 2021 წელს ჩა ტარ და 
ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი რო ე ბის კვლე ვა; სა
ქარ თვე ლოს წი თე ლი ჯვრის კო ორ დი ნი
რე ბი თა და სა ა გენ ტოს მხარ და ჭე რით, შე
იქ მნა ახალ გაზ რდუ ლი საბ ჭო. დას რულ და 
ად გი ლობ რივ ახალ გაზ რდულ სტრა ტე გი
ა სა და სა მოქ მე დო გეგ მა ზე მუ შა ო ბა.

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზ
რდული მიმართულებებით ბოლნისის
მუნიციპალიტეტში შემდეგი ღონისძიე
ბებიგატარდება:

 � 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;

 � 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;

 � შე იქ მნე ბა სა აღ რიც ხვო ბა რა თის 
ელექ ტრო ვერ სია, რომ ლის სა შუ ა
ლე ბით მო სახ ლე ო ბა, მათ შო რის 
ტუ რის ტი, გა ეც ნო ბა სა ქარ თვე ლოს, 
კერ ძოდ, ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში არ სე ბულ უნი კა ლურ ის ტო რი
ულ ძეგ ლებს.

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა ქ. ბოლ ნი სი სა და 
და ბა კაზ რე თის კულ ტუ რის სახ ლე
ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცი ის 
პრო ექ ტე ბი, რა ზეც, სა ერ თო ჯამ ში, 
900 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯე ბა; 

 � 2021 წელს დას რულ დე ბა სათ ხის ცი
ხის სა რე ა ბი ლი ტა ციო/სა კონ სერ ვა
ციო სა მუ შა ო ე ბი. პრო ექ ტის სა ერ თო 
ღი რე ბუ ლე ბა 500 ათა სი ლა რია.

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა სულ ხანსა ბა ორ
ბე ლი ა ნის მუ ზე უ მის რე ა ბი ლი ტა ცია 
სო ფელ ტან ძი ა ში (160 ათა სი ლა რი);

 � 2022 წელს და გეგ მი ლია სო ფელ 
ბოლ ნის ში, ღა ზა როს აღა ი ა ნის 
სახლმუ ზე ო მის შე ნო ბის რე ა ბი ლი
ტა ცია (200 ათა სი ლა რი);

 � გაგ რძელ დე ბა სათ ხის ეკ ლე სი ის 
რეს ტავ რა ციარე ა ბი ლი ტა ცია – 250 
ათა სი ლა რი;

 � და გეგ მი ლია ბიბ ლი ო თე კე ბის რე
ა ბი ლი ტა ცია და ბა თა მა რის ში, სო
ფელ ქვეშ სა და რა ტე ვან ში;

 � და გეგ მი ლია წუღ რუ ღა შე ნის ტა ძა
რის რე ა ბი ლი ტა ცია/ ქვის კონ სერ
ვა ცია 1 მლნ ლა რი;

 � გაგ რძელ დე ბა სპორ ტის მა სობ რი ვი 
და მა ღა ლი მიღ წე ვე ბის მქო ნე სა ხე
ო ბე ბის გან ვი თა რე ბა;

 � გაგ რძელ დე ბა სპორ ტუ ლი ობი ექ ტე
ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცია, 
მათ შო რის: 20212023 წლებ ში და გეგ
მი ლია ქა ლაქ ბოლ ნი სის ცენ ტრა
ლუ რი სტა დი ო ნის სა რე ა ბი ლი ტა ციო 
სა მუ შა ო ე ბი – 2,1 მლნ ლა რი; სო ფელ 
რა ტევ ნის სტა დი ო ნის სრუ ლი რე ა
ბი ლი ტა ცია – 400 ათა სი ლა რი; 2024 
წელს და გეგ მი ლია ახა ლი სპორ
ტულგა მა ჯან სა ღე ბე ლი კომ პლექ
სის მშე ნებ ლო ბა ქ. ბოლ ნის ში – 3,5 
მლნ ლა რი;

 � 2017 წელს საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე
ბუ ლი დად გე ნი ლე ბის თა ნახ მად, 
წარ მა ტე ბუ ლი სპორ ტსმე ნე ბი 2021
2025 წლებ შიც მი ი ღე ბენ ფუ ლად წა
ხა ლი სე ბას.

 � 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 გა დამ ზად დე ბა ბოლ ნი სის 
მე რი ის ახალ გაზ რდუ ლი სამ სა ხუ რის 
2 თა ნამ შრო მე ლი ახალ გაზ რდუ ლი 
პო ლი ტი კის კო ო რიდ ნა ტო რად.
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ჩემოძვირფასებო!
ჩემთვის დიდი პატივია, კიდევ ერთხელ მოგმართოთ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატის რანგში. იყო 

ხალხის სამსახურში, უდიდესი პასუხისმგებლობაა, რომელსაც ვგრძნობ და მსურს, მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის 
კიდევ უფრო მეტი შრომა გავწიო.

აქვე, მსურს, მადლობა გადაგიხადოთ 2017 წელს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მხარდაჭერისა და გვე
რდით დგომისთვის.

ჩემო თანამოქალაქენო, ყველა მიცნობთ და იცით, თუ რაოდენ დიდი ადგილი უკავია ჩემს ცხოვრებაში ამ ქალაქისადმი 
სიყვარულს. ეს ბუნებრივიცაა, რადგან ბოლნისი ჩემთვის ის ადგილია, სადაც დავიბადე და გავიზარდე. მიყვარს და მახარებს 
ყველა ის პროექტი, რაც განვლილი წლების განმავლობაში ერთად განვახორციელეთ.

ჩემთვის ცნობილია არსებული პრობლემები, ისიც ვიცი, თუ რა შესაძლებლობები გვაქვს მათ დასაძლევად. დარწმუნებუ
ლი ვარ, თქვენი მხარში დგომით, ერთად განვაგრძობთ და ბოლომდე მივიყვანთ მუნიციპალიტეტში დაწყებულ აღმშენებ
ლობის პროცესს.

თქვენს გვერდით მიგულეთ, როგორც მერი და რიგითი მოქალაქე, ბოლნისისა და ჩვენი ქვეყნის ქომაგი.
მოგიწოდებთ მხარდაჭერისა და ერთიანობისკენ! ბოლნისის მომავალს ერთად შევქმნით!

 � 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:
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