
Size, placement and color combinations

ძვირფასო ბორჯომელებო! 
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 ბორჯომის მერობის კანდიდატისა და ბორჯომის საკრებულოს წევრობის კანდიდატების 
მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია იმისათვის, რომ წარმატებით გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტში დაწყებული პროექტები, 
გაგრძელდეს ბორჯომის განვითარება და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. 
ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა და გეგმები, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ბორჯომი და გვჯერა, რომ ჩვენი გუნდი 
თქვენგან კვლავაც მყარ მხარდაჭერას მიიღებს.
სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებში ერთად უნდა ვიზეიმოთ ჩვენი საერთო გამარჯვება!

„ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო



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

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

ადგილობრივიბიუჯეტი
გასული წლების განმავლობაში,

მნიშვნელოვნად გაიზარდა ხელისუფ
ლების მიერ ბორჯომის 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 14,7 მლნ იყო, 
2021 წლის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნე ბე ლი 32 
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 2,5 მლნ ლა რი 
იყო, 2021 წელს 10,4 მლნ ლარს შე ად გენს.

სოფლისმეურნეობა
სოფლის მეურნეობის განვითარე

ბა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
წარმოებისგაზრდადასოფლადადამი
ანების დასაქმება სახელმწიფოს ერთ
ერთი 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. 

ბორჯომისმინიციპალიტეტში,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 პროექტი გან ხორ ცი ელ და (ჯა მუ რი 
ინ ვეს ტი ცია 2 182 485 ლა რი, სა ხელ
მწი ფოს თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 872 994 
ლა რი). 20182021 წლებ ში, პროგ რა მით 
„ახალგაზრდა მეწარმე“ მხარ და ჭე რი
ლია 5 პრო ექ ტი (ჯა მუ რი ინ ვეს ტი ცია 
738 468 ლა რი, თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 290 
129 ლა რი). აგროდაზღვევის სახელ
მწიფო პროგრამით, 20142021 წლებ ში, 
ჯა მუ რად, 28 ჰექ ტა რი ფარ თო ბი და
იზ ღვა (დაზ ღვე უ ლია 187 809 ლა რის 
მო სა ვა ლი), რი თაც 20მა ბე ნე ფი ცი
არ მა ისარ გებ ლა. ფერ მე რე ბის თვის 
სტი ქი ით მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის ასა
ნაზ ღა უ რებ ლად 30 865 ლა რი გა ი ცა. 
სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივე
ბის ხელშეწყობის პროგ რა მით, დღე
ი სათ ვის მოქ მე დებს 12 კო ო პე რა ტი ვი 
(82 მე პა იე, მო ბი ლი ზე ბუ ლი კა პი ტა ლი 
311 480 ლა რი). შეღავათიანიაგროკრე
დიტის პროგ რა მით, 20132021 წლებ
ში, ჯა მუ რად 6 250 406 ლა რის პრო ექ
ტე ბი გან ხორ ცი ელ და (სა ხელ მწი ფოს 
თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 1 583 187 ლა რი), 
რი თაც 48მა უნი კა ლურ მა ბე ნე ფი ცი
არ მა ისარ გებ ლა. 2020 წლი დან ხორ
ცი ელ დე ბა 2 პროგ რა მა: მერძევეობის
დარგისმოდერნიზაციისადაბაზარზე
წვდომის ხელშეწყობის სახელმწიფო
პროგრამით 4 პრო ექ ტის გან ვი თა რე
ბას შე ეწ ყო ხე ლი (ჯა მუ რი ინ ვეს ტი ცია 
157 980 ლა რი, თა ნა და ფი ნან სე ბა 121 
600 ლა რი), ხო ლო სოფლის განვითა
რების პროგრამით, 2020 წლი დან 2021 
წლის 30 ივ ნი სის მდგო მა რე ო ბით, 2 
უნი კა ლურ ბე ნე ფი ცი არს გა უ ფორ მდა 
2 ხელ შეკ რუ ლე ბა (ინ ვეს ტი ცია 433 699 
ლა რი, სა ა გენ ტოს თა ნა და ფი ნან სე ბაა 
340 000 ლა რი).

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

 � მომდევნო წლებში გაგრძელდე
ბა სოფლის მეურნეობის ხელ
შემწყობი პროგრამები,რაც, მომ
დევნო 4 წლის განმავლობაში,
მუნიციპალიტეტში რამდენიმე
ასეულ ახალ სამუშაო ადგილს
შექმნის და სოფლის მეურნეო
ბაში დასაქმებული ადამიანების
შემოსავლებისზრდასუზრუნველ
ყოფს;

 � ქვეყნის მასშტაბით, 2024 წლამ
დე განხორციელდება 1.2 მილიო
ნიჰექტარიმიწისსისტემურირე
გისტრაცია,რითაცპრაქტიკულად
მიწის რეგისტრაციის პრობლემა
სრულადაღმოიფხვრება.

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. 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მით „აწარმოე სა
ქართველოში“და ფი ნან სდა 1 სა წარ მო 
(ინ ვეს ტი ცია ჯა მუ რად 300 000 ლა რი 
შე ად გი ნა, და საქ მე ბუ ლია 7 ადა მი ა ნი). 
ამა ვე პროგ რა მის სასტუმროს კომპო
ნენტში ხელ შეკ რუ ლე ბა გა ფორ მდა 19 
სას ტუმ როს თან, აქე დან, 2021 წლის ივ
ნი სის მდგო მა რე ო ბით, ხე ლი შე ეწ ყო 18 

სას ტუმ როს მშე ნებ ლო ბას (ჯა მუ რი ინ
ვეს ტი ცია 61 759 056 ლა რი). ამ სას ტუმ
რო ებ ში, პროგ რა მის ფარ გლებ ში, და
საქ მდა 397 ადა მი ა ნი, ხო ლო ჯა მუ რად 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 807 ახა ლი სას ტუმ რო 
ნო მე რი შე ე მა ტა. „მიკროდამცირემე
წარმეობისმხარდამჭერიპროგრამით,
„აწარ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ მხარ და
ჭე რით, 982 507 ლა რის გრან ტი გა ი ცა, 
გან ხორ ცი ელ და 1 260 141 ლა რის ინ
ვეს ტი ცია და ჯა მუ რად და ფი ნან სდა 125 
პრო ექ ტი (არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის გა ფარ
თო ე ბა – 65, ახა ლი „სტარ ტა პის“ მხარ
და ჭე რა – 60 პრო ექ ტი). 

 � მომავალში გაგრძელდება და
გაფართოვდება მეწარმეობის
მხარდამჭერი პროექტებისა თუ
სახელმწიფო პროგრამების გან
ხორციელება;

 � ხელიშეეწყობაინოვაციურიეკო
სისტემისგანვითარებას;

 � წარმოების გასაძლიერებლად
გაგრძელდება ფინანსების ხელ
მისაწვდომობის გაუმჯობესების
სახელმწიფო პროგრამების დახ
ვეწადამათიეფექტიანობისგაზ
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.

20142021 წლებ ში, სამ ცხეჯა ვა ხე თის 
რე გი ონ ში, აშენდა2 ჰიდ რო ე ლექ ტრო
სად გუ რი (ფა რა ვა ნი ჰე სი და დვი რუ ლა 
ჰე სი), რო მელ თა ჯა მუ რი დად გმუ ლი 
სიმ ძლავ რე 88,53 მე გა ვატს შე ად გენს, 
ხო ლო წლი უ რი გა მო მუ შა ვე ბა 420 მლნ 
კვტ/სთ. მშენებლობის ან ლიცენზი
რების ეტაპზეა: მტკვარი ჰესი (დადგმ. 
სიმ ძლავ რე 53 მე გა ვა ტი, სა ვა რა უ დო 
გა მო მუ შა ვე ბა 230 მლნ კვტ/ სთ, ინ ვეს
ტი ცია 115 მლნ აშშ დო ლა რი); ახალქა
ლაქი ჰესი (დადგმ.სიმ ძლავ რე 7,5 მე
გა ვა ტი, სა ვა რა უ დო გა მო მუ შა ვე ბა 39,2 
მლნ კვტ/სთ, ინ ვეს ტი ცია 20 მლნ აშშ 
დო ლა რი); ახალქალაქიჰესი2(დადგმ. 
სიმ ძლავ რე 1,6 მე გა ვა ტი, სა ვა რა უ დო 
გა მო მუ შა ვე ბა 9,8 მლნ კვტ/სთ, ინ ვეს
ტი ცია 5,5 მლნ აშშ დო ლა რი); ტექნი
კურეკონომიკური კვლევის ეტაპზეა:
ანდეზიტ ჰესი (დადგმ. სიმ ძლავ რე 1,1 
მე გა ვა ტი, სა ვა რა უ დო გა მო მუ შა ვე ბა 
4,3 მლნ კვტ/სთ, ინ ვეს ტი ცია 1,6 მლნ 
აშშ დო ლა რი); ტაშისკარიჰესი(დადგმ. 
სიმ ძლავ რე 0,9 მე გა ვა ტი, სა ვა რა უ დო 
გა მო მუ შა ვე ბა 6,9 მლნ კვტ/ სთ, ინ ვეს
ტი ცია 1,5 მლნ აშშ დო ლა რი); პლატო
ჰესიბორჯომჰესი (დადგმ.სიმ ძლავ
რე 11,8 მე გა ვა ტი, სა ვა რა უ დო გა მო მუ
შა ვე ბა 43,3 მლნ კვტ/სთ, ინ ვეს ტი ცია 
13,6 მლნ აშშ დო ლა რი); არაკალიჰესი
(დადგმ. სიმ ძლავ რე 1,9 მე გა ვა ტი, სა ვა
რა უ დო გა მო მუ შა ვე ბა 14,1 მლნ კვტ/სთ, 
ინ ვეს ტი ცია 3,7 მლნ აშშ დო ლა რი);

20132017 წლებ ში, ბორ ჯო მის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში, 1174 აბო ნენტს და უ მონ
ტაჟ და ინდივიდუალური მრიცხველი, 
რი თაც მო სახ ლე ო ბის ელექ ტრო ე ნერ
გი ით უზ რუნ ველ ყო ფის სა კით ხი სრუ
ლად მო წეს რიგ და. 2020 წელს სო ფელ 

ეკონომიკა
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

წაღვერისკულტურისსახლი
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კორ ტა ნე თის გაზიფიცირების შე დე
გად, 80მდე ოჯახს მი ე ცა ბუ ნებ რი ვი 
გა ზის ქსელ ში ჩარ თვის სა შუ ა ლე ბა. 
2022 წელს და გეგ მი ლია სო ფელ დი დი 
მი ტარ ბის გა ზი ფი ცი რე ბა, რი თაც და მა
ტე ბით 130 ოჯა ხი ბუ ნებ რი ვი აი რით უზ
რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა. 

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.

ბორჯომის მუნიცილაპიტეტში, ტუ
რიზ მის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით, 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, 
ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს ტუ რის ტუ ლი 
მარ შრუ ტე ბის კვლე ვის პრო ექ ტი. 2016 
წელს და ბა ბა კუ რი ან ში გა იხ სნა ახა ლი 
ტუ რის ტუ ლი სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი. 

ტურისტული ობიექტების მიმზიდ
ველობის მაქსიმალური ზრდისა და
არსებულიტურისტულიპოტენციალის
ათვისების მიზნით, განხორციელდა
შემდეგიპროექტები:და ბა ბა კუ რი ან ში 
„კოხ ტა გო რის“ სა ბა გი რო შუ ა ლე დუ რი 
სად გუ რის და სას რი ა ლო ტრა სის პრო
ექ ტი (სა ერ თო სიგ რძე 2 000 მ); და ბა ბა
კუ რი ან ში მო ეწ ყო ხე ლოვ ნუ რი გა თოვ
ლი ა ნე ბის სის ტე მა და სათ ხი ლა მუ რო 
ტრა სებ ზე ღა მის გა ნა თე ბა; და ბა მი
ტარ ბში ორი სა ბა გი როს მშე ნებ ლო ბა; 
ბორ ჯო მის შე მო გა რენ ში ტუ რის ტუ ლი 
სა ფეხ მავ ლო ბი ლი კე ბის დაპ რო ექ ტე
ბამარ კი რე ბა, სა თა ნა დო მა ნიშ ნებ
ლე ბი თა და სა ინ ფორ მა ციო და ფე ბით; 
ტუ რის ტუ ლი სა მან ქა ნოსა ექ სკურ სიო 
ბი ლი კე ბის დაპ რო ექ ტე ბა, სა თა ნა დო 
მა ნიშ ნე ბე ლე ბით და სა ინ ფორ მა ციო 
და ფე ბით; სო ფელ და ბა ში ვე ლო ბი
ლი კე ბის პრო ექ ტი რე ბა/აშე ნე ბა; ბორ
ჯომ ში ტუ რის ტუ ლი სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტრის შე ნო ბის რე ა ბი ლი ტა ცია. 2020 
წელს გან ხორ ცი ელ და ვი ზი ტორ თა 
ცენ ტრის რე ა ბი ლი ტა ცია ბორ ჯომ სა და 
ხა რა გა ულ ში, (დო ნო რი: TJS, WWF; CNF; 
EU (ENPARD)– 472 743 ლა რი). 

2016 წელს ბორ ჯომხა რა გა უ ლის 
ეროვ ნულ პარ კში გა ნახ ლდა სა გან
მა ნათ ლებ ლო ბი ლი კე ბი (102 809 ლა
რი). 2019 წელს ეროვ ნუ ლი პარ კის 
ად მი ნის ტრა ცი ა ში გა ნახ ლდა სა გა
მო ფე ნო დარ ბა ზი (60 000 ლა რი). 2021 
წელს ბორ ჯომ ში – ბორ ჯომხა რა გა უ
ლის და ცულ ტე რი ტო რი ებ ზე, კერ ძოდ, 
ნეძ ვის აღ კვე თილ ში, კე თილ მო ეწ ყო 
ახა ლი ეკო ტუ რის ტუ ლი (32 კმ), წრი უ ლი, 
პა ნო რა მუ ლი ბი ლი კი, რო მე ლიც ერ
თმა ნეთ თან სო ფელ ახალ და ბას, მთა 
დიდ ქარ თას, მთა შუ ა ნოს და სო ფელ 
ნეძვს აკავ ში რებს.

 � „ქართულიოცნების“გუნდისგეგ
მის თანახმად, საშუალოვადიან
პერიოდში,2025წლისთვის,ქვეყა
ნას10მლნმოგზაურიეწვევა,ხო
ლო ტურიზმიდან მიღებული შე
მოსავალი4.2მილიარდდოლარს
გაუთანაბრდება;

 � 2030 წლისთვის საქართველო
13 მილიონ მოგზაურს უმასპინ
ძლებს, ხოლო შემოსავლები 6,5
მილიარდდოლარსმიაღწევს.

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.

2015 წელს, ბორ ჯომ ში, ჩა ტარ და 

ტყის ინვენტარიზაცია, მომ ზად და 
ტყის მარ თვის 10წლი ა ნი გეგ მა. 2013
2020 წლებ ში, სა ყო ფაც ხოვ რე ბო სარ
გებ ლო ბის მიზ ნით, გა ცე მუ ლია 104 
ათა სი კუ ბუ რი მეტ რი მერქნული რე
სურსი. 20192021 წლებ ში, მო სახ ლე ო
ბის თვის მერ ქნულ რე სურ სზე ხელ მი
საწ ვდო მო ბის გა მარ ტი ვე ბის მიზ ნით, 
მო ეწ ყო საქმიანიეზო.

სრუ ლად აღ დგა 2008 წელს ხანძრით
განადგურებულიტყისყვე ლა ზე კრი ტი
კუ ლი მო ნაკ ვე თი, და ირ გა 200 ათას ზე 
მე ტი ნერ გი. 2012 წლი დან მიმ დი ნა რე
ობს ნაძ ვის ხმო ბის გა მომ წვე ვი მავ ნე 
მწე რის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის ღო ნის
ძი ე ბე ბი ფე რო მო ნი ა ნი მწერ სა ჭე რე ბის 
გა მო ყე ნე ბი თა და სა ნი ტა რუ ლი ჭრე
ბით. 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.

 � სამომავლოდ გაგრძელდება ატ
მოსფერულიჰაერის,ნიადაგისდა
წყლისხარისხისმონიტორინგისა
დაშეფასებისსისტემებისგაფარ
თოება;

 � გაგრძელდება სტიქიური გეოლო
გიური პროცესების ყოველწლი
ური მონიტორინგი, შეფასდება
გეოლოგიურისაფრთხისქვეშარ
სებული დასახლებები და ოჯახე
ბის (კომლი) საკარმიდამო ნაკვე
თები,საცხოვრებელისახლებიდა
ინფრასტრუქტურულიობიექტები,
გაიცემარეკომენდაციებიგასატა
რებელიდამცავიღონისძიებების
შესახებ;

 � გაგრძელდება გარემოსდაცვი
თი ზედამხედველობის სისტემის
გაძლიერება,დაგეგმილიაინოვა
ციური ტექნოლოგიების დანერ
გვადარღვევათა პრევენციის, გა
მოვლენისადა აღკვეთისმიზნით
(„ცხელი წერტილების“ კონტრო
ლი სამეთვალყურეო კამერებით,
ახალითაობისდრონებისგამოყე
ნებითდასხვა);

 � გარემოსდაცვითი სტანდარტები
თვისებრივადდაუახლოვდებაევ
როპულმოთხოვნებს;

 � ხელისუფლების გეგმის თანახ
მად,2030წლისთვისდაცულიტე
რიტორიებისფართობი1მილიონ
ჰექტარსგაუთანაბრდება.

ინფრასტრუქტურა და საზოგა
დოებრივიმომსახურება

20222023 წლებში, ბორჯომის მუნი
ციპალიტეტში, ინფრასტრუქტურისა
და საზოგადოებრივი მომსახურების
განვითარებაზე განსაკუთრებული აქ
ცენტიგაკეთდება.

20132020 წლებ ში, ბორ ჯომ ში, ადგი
ლობრივიმნიშვნელობისგზე ბის რე ა
ბი ლი ტა ციამშე ნებ ლო ბა ზე, ად გი ლობ
რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან 
ჯა მუ რად, 32 მლნ ლა რამ დე და ი ხარ ჯა. 
აშენ და 2 და რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და 
30 ხიდს. სტიქიით და ზი ა ნე ბუ ლი ინ
ფრას ტრუქ ტუ რის სა რე ა ბი ლი ტა ცი ოდ 
სა ხელ მწი ფომ 1,206 მი ლი ო ნი ლა რის 
კომ პენ სა ცია გა მო ი ყო. 

ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მის თა ნახ მად, 
მომ დევ ნო (20212025) წლებ ში ბორ
ჯო მის 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 15 
და სახ ლე ბულ პუნ ქტში მცხოვ რებ 1 824 
ოჯახს მა ღალ სიჩ ქა რი ან ინ ტერ ნეტ ზე 
წვდო მა ექ ნე ბა. 

20142020 წლებ ში, ბორ ჯომ ში, წყალ
მომარაგებისა და საკანალიზაციო
ქსელის გან ვი თა რე ბა, მუ ნი ცი პა ლუ რი 
და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან ჯა მუ
რად, 15,1 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტით და
ფი ნან სდა. ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მის თა
ნახ მად, 20212023 წლებ ში, და მა ტე ბით 
14 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი და ი ხარ ჯე ბა. 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში უკვე მიმდინარეობს ან იგეგმება
წყალმომარაგებისშემდეგიპროექტები:

 � და ბა ბა კუ რი ა ნის წყალ მო მა რა გე ბის აღ რიც ხვის კვან ძე ბის მოწ ყო ბა – 3 827 
209.00 ლა რი;

 � და ბა წაღ ვე რის წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მის წყალ მიმ ღე ბი და გამ წმენ დი 
ნა გე ბო ბე ბის პრო ექ ტი რე ბა/მშე ნებ ლო ბის სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვა – 6  476 
964.00 ლა რი;

 � სოფ. ცი ხის ჯვარ ში მშე ნე ბა რე ჭა ბურ ღი ლე ბის თვის ელექ ტრო გა დამ ცე მი ხა
ზე ბის მშე ნებ ლო ბა – 191 000 ლ; 

 � და ბა ბა კუ რი ა ნის წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მის ოპ ტი მი ზა ცი ის სა მუ შა ო ე ბის 
პრო ექ ტი რე ბა; 

 � და ბა ბა კუ რი ა ნის წყალ მო მა რა გე ბი სა და წყა ლა რი ნე ბის სის ტე მის ნა წი
ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა ო ე ბის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვა – 1 879 991.00 
ლა რი;

 � სოფ. ან დე ზიტ ში სას მე ლი წყლის რე ზერ ვუ ა რი სა და საქ ლო რა ტო როს მოწ
ყო ბა – 114 114 ლ ; 

 � და ბა ახალ და ბა ში – სას მე ლი წყლის მა გის ტრა ლუ რი მოწ ყო ბა, სოფ. ყვი ბის
ში სას მე ლი წყლის ში დაქ სე ლის რე ა ბი ლი ტა ცია და კორ ტა ნეთ ში სას მე ლი 
წყლის მოწ ყო ბა – 445 000 ლ; 

 � სოფ. სა კი რის სას მე ლი წყლის სის ტე მის მოწ ყო ბა – 452 402 ლ;
 � სოფ.ცი ხის ჯვარ ში სას მე ლი წყლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 32 000 ლ; 
 � სოფ.ჭი ხა რუ ლა ში სას მე ლი წლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 24 000 ლ; 
 � სოფ.ტა ბაწ ყურ ში სას მე ლი წლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 32 000 ლ; 
 � სოფ.დვირ ში სას მე ლი წლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 32 000 ლ;
 � სოფ.ცემ ში სას მე ლი წყლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 24 000 ლ; 

 � სოფ.კორ ტა ნეთ ში სას მე ლი წყლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 24 000 ლ.

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

 � სოფ. ჩი თა ხევ ში ში და სა უბ ნო გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 510 428 ლ; 
 � და ბა წაღ ვერ ში ჩი ხე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 531 883 ლ;
 �  და ბა ბა კუ რი ან ში, წა ქა ძის ქ.ჩი ხის („სახ ლი ტყე ში“ მი სას ვლე ლამ დე) რე ა ბი

ლი ტა ცია – 614 650 ლ; 
 � სოფ. ბე შეთ ში ს/გზის რე ა ბი ლი ტა ცია (I ეტა პი), სოფ. ვარ დგი ნეთ ში გზის რე ა

ბი ლი ტა ცია – 634 605 ლ; 
 � ქ. ბორ ჯომ ში, რუს თა ვე ლის ქ.№115ში და 109ში შე ნო ბანა გე ბო ბე ბის რე ა ბი

ლი ტა ცია – 675 268 ლ; 
 � და ბა ბა კუ რი ან ში, წე რეთ ლის ქ. მო ნაკ ვე თის (დიდ ვე ლის გზამ დე) რე ა ბი ლი

ტა ცია (ხი დი), ქუ მა რი ტაშ ვი ლის ქ. და ჩი ხის რე ა ბი ლი ტა ცია, წე რეთ ლის ქ. 
რკა ლის (წა ქა ძის ქ. მიმ დე ბა რედ) რე ა ბი ლი ტა ცია – 952 140 ლ; 

 � სოფ. ჭი ხა რუ ლა დან სოფ. მო ლი თამ დე ს/გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 837 000 ლ; 
 � ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის მიმ დი ნა რე შე კე თე ბის 

(მოვ ლაშე ნახ ვის) და ზამ თრის შე ნახ ვის სა მუ შა ო ე ბი – 400 000 ლ; 
 � ქ. ბორ ჯომ ში, რაზ მა ძის ქ.№25ის მიმ დე ბა რედ გზის გამ ყო ლი საყ რდე ნი კედ

ლის მოწ ყო ბა – 232 900 ლ; 
 � სოფ.ჭო ბის ხევ ში სკო ლის მიმ დე ბა რედ საყ რდე ნი კედ ლის მოწ ყო ბა – 262 000 ლ; 
 � ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე გზე ბის გამ ყო ლი სა ნი აღ ვრე ე

ბი სა და სა ნი აღ ვრე ჭე ბის მოვ ლაპატ რო ნო ბა – 150 000 ლ; 
 � ქ. ბორ ჯომ ში მეს ხე თის ქ.№5ში მდე ბა რე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის ად მი

ნის ტრა ცი უ ლი შე ნო ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 19 517 ლ;
 � ქ. ბორ ჯომ ში აღ მა შე ნებ ლის ქ. №35ის მიმ დე ბა რედ გზის გამ ყო ლი რკ/ბე ტო

ნის საყ რდე ნი კედ ლის მოწ ყო ბა – 83 607 ლ; 
 � ქ. ბორ ჯომ ში, რუს თა ვე ლის ქ. გზის პი რა მო ა ჯი რის მოწ ყო ბა – 26 220 ლ; 
 � ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე ფე ხით სა ვა ლი ნა წი ლის შე კე

თე ბა (მოვ ლა– პატ რო ნო ბის) – 59 826 ლ;
 � ქ. ბორ ჯომ ში, მეს ხე თის ქ.№5ში არ სე ბუ ლი მე რი ის შე ნო ბის ფა სა დი სა და კი

ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 19 710 ლ; 
 � ქ. ბორ ჯომ ში, სა ა კა ძის ქ. №3ში კორ პუ სის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ის რე ა ბი

ლი ტა ცია და რუს თა ვე ლის ქ №35დან №39მდე გზის მო ნაკ ვე თის, გამ ყო ლი 
კედ ლი სა და კი ბე ე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 107 998 ლ;

 � სოფ. პა ტა რა მი ტარ ბი ში ში დაგ ზე ბის მოხ რეშ ვა – 20 000 ლ;
 � სოფ.ჭი ხა რუ ლი დან მო ლი თამ დე მი სას ვლე ლი გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 241 851 ლ.
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– ბორ ჯომ ში, სო ფელ ტი მო თე სუ
ბან ში და ვი ბა დე, თე ბერ ვლის თვე ში. 
დე და, ელე ნე გე ლაშ ვი ლი, დი ა სახ
ლი სი იყო, მა მა, ოთარ არ ბო ლიშ ვი
ლი კი – დურ გა ლი. ჩვე ნი ოჯა ხი სტუ
მარ მას პინ ძლო ბით გა მო ირ ჩე ო და. 
ჩე მი და ბა დე ბის დღე საც სტუმ რე ბი 
გვყო ლია. დე დამ სუფ რა გა შა ლა და 
მას პინ ძე ლი მა მა შე ზარ ხოშ და. სტუმ
რე ბი რომ აი შალ ნენ, მა მა ტახ ტზე მიწ
ვა და ჩა ე ძი ნა. რო ცა გა იღ ვი ძა, თეთ
რხა ლა თი ა ნე ბი და ი ნა ხა. რა ხდე ბაო, 
იკით ხა შე ში ნე ბულ მა. ბი ჭი შე გე ძი
ნა თო –     ახა რეს. მოკ ლედ, სა ნამ მა
მას ეძი ნა, დე დას მშო ბი ა რო ბა და ეწ
ყო. დიდ თოვ ლო ბის გა მო სას წრა ფო 
დახ მა რე ბის ბრი გა დამ ჯერ მოს ვლა 
და იგ ვი ა ნა, შემ დეგ კი, დე დის სამ შო
ბი ა რო ში წაყ ვა ნა ვე ღარ მო ეს წრო და 
სა კუ თარ სახ ლში გავ ჩნდი. 4 გო გოს 
მე რე ბი ჭის და ბა დე ბით გა ხა რე ბულ 
მა მას და უყ ვი რია: მი ჩუ ქე ბია სახ ლიც, 
გვა რიც და სა ხე ლი ცო. ამი ტომ ვა ტა
რებ მა მა ჩე მის სა ხელს, რაც დი დი პა
ტი ვია. უფ რო სი და –  დო დო, ჩემ ზე 16 
წლით უფ რო სია. მა საც და მომ დევ ნო 
სამ დას – ნა ი რას, და რე ჯან სა და ელი
ზას, ჩემს გაზ რდა ში, უდი დე სი წვლი
ლი მი უძ ღვით. ბავ შვო ბა ძა ლი ან ლა
ღი მქონ და. მშობ ლე ბი პა ტი ო სა ნი, 
მშრო მე ლი ხალ ხი იყო. მა მა სა კუ თა რი 
ხე ლით ალა მა ზებ და გა რე მოს, სა დაც 
დღე საც ვცხოვ რობ. მი სი პრო ფე სია 
ყო ველ თვის მი ზი დავ და და ამი ტომ, 
დღეს ვამ ბობ – პრო ფე სი ით დურ გა ლი 
ვარ, გა ნათ ლე ბით – იუ რის ტი. სამ წუ
ხა როდ, მშობ ლე ბი ცოც ხლე ბი აღარ 
არი ან, მაგ რამ მუდ მი ვად მახ სენ დე
ბა მა თი ცხოვ რე ბის კრე დო: ადა მი ა ნი 

უნ და იყოს პა ტი ო სა ნი და მშრო მე ლი. 
სკო ლა წაღ ვერ ში და ვამ თავ რე. რთუ ლი 
პე რი ო დი იყო. არე უ ლო ბა და სი დუხ ჭი
რე. მახ სოვს, ცივ ზამ თარ ში სკო ლამ
დე 3 კი ლო მეტრს ფე ხით გავ დი ო დი 
და ჩან თით შე შა მიმ ქონ და. 1997 წელს 
სა ხელ მწი ფო უშიშ რო ე ბის აკა დე მი ა ში 
ჩა ვა ბა რე. იუ რის ტის პრო ფე სია ჩემ
თვის ჭეშ მა რი ტე ბას თან, სა მარ თლი
ა ნო ბის დაც ვას თან ასო ცირ დე ბო და. 
პრო ფე სი ით 20022005 წლებ ში ვი მუ შა
ვე, უშიშ რო ე ბის სა მი ნის ტროს სამ ცხე
ჯა ვა ხე თის რე გი ო ნულ სამ მარ თვე ლო
ში. რთულ პე რი ოდ ში მო მი წია მუ შა ო ბა. 
იმ პე რი ოდ ში ძა ლი ან ბევ რი მე გო ბა რი 
შე ვი ძი ნე. სამ სა ხუ რი დან სა კუ თა რი პა
ტა კის სა ფუძ ველ ზე წა მო ვე დი და მოგ
ვი ა ნე ბით, 2 წე ლი, საზ ღვრის დაც ვის 
დე პარ ტა მენ ტში დავ საქ მდი.

– ამ დეპარტამენტში რა პირობებ
ში გიწევდათ მუშაობა და რამდენად
ეფექტურად კონტროლდებოდა მაშინ
საზღვარი?

– ჩვენ დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში იყო სა
საზ ღვროგამ შვე ბი პუნ ქტი. იცით, მთა
ვა რი რა არის? – სა დაც უნ და იყო, რა 
მო ვა ლე ო ბა საც უნ და ას რუ ლებ დე, უნ
და ეცა დო, ადა მი ა ნებს და ეხ მა რო, უსა
მარ თლოდ არ მო ექ ცე. მეც ეს მიდ გო მა 
მქონ და, მი უ ხე და ვად იმი სა ადა მი ა ნი 
საზ ღვარს ტო ვებ და თუ შე მო დი ო და 
ქვე ყა ნა ში. საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო სამ
სა ხუ რი იყო.

–თუასეა,ამსამსახურიდანაცსაკუ
თარიპატაკისსაფუძველზერატომწა
მოხვედით? 

– დე ტა ლებ ზე ვერ ვი სა უბ რებ, მაგ
რამ ორი ვე სამ სა ხუ რი მა შინ ვე დავ ტო

ვე, რო გორც კი უსა მარ თლო ბას წა ვაწ
ყდი. იყო რა ღაც და ვა ლე ბე ბი და არა 
სამ სა ხუ რე ობ რი ვი მო ვა ლე ო ბე ბი, რაც 
ჩემს პრინ ცი პებს ეწი ნა აღ მდე გე ბო და 
და რა საც არ შე ვას რუ ლებ დი. სამ სა ხუ
რი დან წა მოს ვლის შემ დეგ კერ ძო სექ
ტორ ში, სამ შე ნებ ლო და სა დურ გლო 
საქ მი ა ნო ბით დავ კავ დი.

– და წარმატებას მიაღწიეთ? სამ
სახურიდან „დავალების არშესრულე
ბის“ გამო წამოსულ ადამიანს, წინა
ხელისუფლებისპირობებში,ბიზნესის

აწყობისსაშუალებამოგცეს?
– მთა ვა რია, ადა მი ანს გქონ დეს მი

ზა ნი და იყო მო ტი ვი რე ბუ ლი, ამ მი ზანს 
მი აღ წიო. სირ თუ ლე ე ბის მი უ ხე და ვად, 
სა ბო ლო ოდ, შე დეგს მა ინც მი აღ წევ. 
დი ახ, მა შინ არც ასე თი ბიზ ნეს გა რე
მო იყო და არც ჩე მი ბეგ რა უნ დის გა
მო ამინ თებ და ვინმე მწვა ნე შუქს; მით 
უმე ტეს, ერთერთ არ ჩევ ნებ ზე, ჩე მი 
მე გობ რე ბის მსგავ სად, ოპო ზი ცი ურ 
კან დი დატს მი ვე ცი ხმა, რად გან სა ა
კაშ ვი ლი და მი სი გუნ დი ჩემ თვის მი
უ ღე ბე ლი იყო. თა ვი დან ყვე ლა ფე რი 
კარ გად აეწ ყო, მაგ რამ შემ დეგ და იწ
ყო ზე წო ლა. მე ტიც, ერთ არამ შვე ნი ერ 
დღეს მო ვიდ ნენ და ისე, რომ არა ფე რი 
ამიხ სნეს, „და ა ლა გეს“ სი ტუ ა ცია. ისე 
გა მო იყ ვა ნეს, თით ქოს   ქვეყ ნის ამომ
გდე ბი ვი ყა ვი და სის ხლის სა მარ თლის 
პა სუ ხის გე ბა ში მიმ ცეს – 5 მუხ ლი წა მი
ყე ნეს. ვიბ რძო ლე, 4 მუხლს ამ ნის ტია 
შე ე ხო, ბო ლოს კი, ხებუჩ ქნა რის უკა
ნო ნო მოჭ რა ში დამ დეს ბრა ლი. პირ
ველ შვილს ვე ლო დე ბო დი მა შინ და 
ყვე ლა ფე რი გა ვა კე თე, რომ ჯა რი მაც 
გა და მე ხა და და მხო ლოდ პი რო ბი თი 
მსჯავ რი მო ე სა ჯათ.

–ამფონზეგასაგებია,დღესამგუნ
დის წევრი რატომ ხართ. „ქართული
ოცნების“ მხარდამჭერად 20112012
წლიდანვემოიაზრებით?

– ამ გუნ დის მხარ დამ ჭე რი, პო ლი ტი
კურ ას პა რეზ ზე მი სი გა მო ჩე ნის პირ ვე
ლი ვე დღი დან ვარ. თუმ ცა, 2011 წელს, 
პო ზი ცია ღი ად არ და მი ფიქ სი რე ბია. 

ოთარარბოლიშვილი:„ბორჯომისთვის,გუნდთან
ერთად,ბევრსასიკეთოსაქმესგავაკეთებ!“

ოთარ არბოლიშვილს ბორჯომში განსაკუთრებული წარდგენა არ
სჭირდება.ბოლოწლებშისაკრებულოსთავმჯდომარეა,მანამდეკი,
რეგიონში,არაერთსაპასუხისმგებლოსაქმესასრულებდა.ამბობს,
რომპროფესიით,მამისმსგავსად,დურგალი,განათლებითკი–იუ
რისტია.უშიშროებისაკადემიისდასრულებისშემდეგსამმართვე
ლოშიც იმუშავა და საზღვრის დაცვის დეპარტამენტშიც. დიდხანს
ვერცერთგანგაძლო–ისეთიდავალებებისშესრულებაარსურდა,
რომლებიცმისპრინციპებსეწინააღმდეგებოდა.პატაკისდაწერის
შემდეგ,ბედიბიზნესშისცადა.პოლიტიკურიგემოვნებისადაოპო
ზიციური განწყობის გამო, ახალბედა ბიზნესმენი წინა ხელისუფ
ლებისზეწოლისმსხვერპლიცგახდა,მაგრამარდანებდა.2013წლი
დან„ქართულიოცნების“რიგებშია.დარწმუნებულია,რომამგუნდს
ქვეყანაში ალტერნატივა არ ჰყავს. „ქართულიოცნების“ მერობის
კანდიდატი იმაშიც დარწმუნებულია, ადგილობრივი თვითმმარ
თველობის არჩევნებში დამაჯერებლად გაიმარჯვებს. ოთარ არ
ბოლაშვილი ბორჯომში გატარებულ ბავშვობას, ცხოვრების მნიშ
ვნელოვანეტაპებსიხსენებსდაიმგეგმებსაცგვიხელს,რომლებიც
მშობლიურმუნიციპალიტეტთანდაკავშირებითაქვს.

დაიბადა 1977 წლის 26 მარტს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიმოთე
სუბანში, მოსამსახურის მრავალშვილიან ოჯახში. 

1995 წ. დაამთავრა დაბა წაღვერის საშუალო სკოლა. 1997 წელს ჩაირიცხა სა
ქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიაში, სამართალმ
ცოდნეობის ფაკულტეტზე, რომელიც დაასრულა 2002 წელს.

20022005 წლებში მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სა
მინისტროს სამცხეჯავახეთის რეგიონულ სამმართველოში; 20052006 წლებში 
– საქართველოს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სამცხეჯავახეთის სამმა
რთველოში.

20072012 წლებში დაკავებული იყო კერძო ბიზნესით. 20132015 წლებში მუშა
ობდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლად, დაბა წაღ
ვერის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

2017 წლიდან, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში არჩეულია 
დაბა წაღვერის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარ დეპუტატად. 2018 
წლიდან არჩეულია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილედ.

2020 წლიდან დღემდე ასრულებს საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას.
ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი
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ამის მი ზე ზი ისიც იყო, რომ „ნა ცი ო
ნა ლე ბი“ მო ვიდ ნენ და ჩვენ დაგ ვი
ჭი რე მხა რი, პი რო ბითს მო გიხ სნი თო, 
მე უბ ნე ბოდ ნენ. არ მინ დო და ამ ყვე
ლა ფერ ში გა რე ვა. ჩემს სა დურ გლო ში 
ვმუ შა ობ დი, რამ დე ნი მე და ქი რა ვე ბულ 
ადა მი ან თან ერ თად. 2013 წლის არ
ჩევ ნებ ზე მი ვი ღე შე მო თა ვა ზე ბა, წაღ
ვე რის რწმუ ნე ბუ ლი გავ მხდა რი ყა ვი. 
„ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ ჩე მი პი როვ ნე ბა 
და ი ნა ხა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 2011 
წელს ღი ად არ ვი დე ქი მათ გვერ დით, 
ამ თა ნამ დე ბო ბის ღირ სად ჩამ თვა
ლეს.  

– წაღვერის რწმუნებული 2 წელი
იყავით, შემდეგ კი, ბორჯომის საკრე
ბულოს თავმჯდომარეც გახდით. ამ
პოზიციებზერაგააკეთეთისეთი,რაც
2 ოქტომბრის არჩევნებზე „სავიზიტო
ბარათად“გამოგადგებათ?

– მაქ სი მა ლუ რად ვცდი ლობ დი, ხალ
ხის ინ ტე რე სე ბი ყო ფი ლი ყო და ცუ ლი. 
რწმუ ნე ბუ ლის პო ზი ცი ა ზე ყოფ ნი სას, 
მო ვა წეს რი გეთ წაღ ვე რის ცენ ტრში არ
სე ბუ ლი სკვე რი, მო ვაწ ყვეთ გა რე გა ნა
თე ბა, და ვა გეთ სოფ ლამ დე მი სას ვლე
ლი გზა... რაც მთა ვა რია, ადა მი ა ნებ თან 
მქონ და ღია, უშუ ა ლო ურ თი ერ თო ბა და 
მათ არას დროს ვპირ დე ბო დი არა ფერს 
ისეთს, რისი გა კე თე ბაც არ შე მეძ ლო. 
ზო გა დად, ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
მაქვს – თუ შევ პირ დე ბი ადა მი ანს, უნ
და გა ვა კე თო. თუ არ შე მიძ ლია გა კე თე
ბა, არ ვპირ დე ბი და ადა მი ა ნუ რად ვუხ
სნი მი ზე ზებს.

რაც შე ე ხე ბა საკ რე ბუ ლოს. მო გეხ სე
ნე ბათ, 2017 წლის არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ, 
ბორ ჯო მის საკ რე ბუ ლო ოპო ზი ცი უ რი 
იყო. და ახ ლო ე ბით, ნა ხე ვარ წე ლი
წად ზე მე ტი პა რა ლი ზე ბუ ლი იყო   მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტი. 2018 წელს, რო გორც 
კი ვი თა რე ბა დამ შვიდ და, მი ვი ღეთ  გა
დაწ ყვე ტი ლე ბა, სო ცი ა ლურ ბი უ ჯეტ ში 
შე სუ ლი ყო ცვლი ლე ბა, რომ ლის თა
ნახ მად, სა ყო ველ თაო დაზ ღვე ვი სას 
მო ქა ლა ქის გა და სახ დე ლი თა ნა და
ფი ნან სე ბის 70%ს ფა რავს თვით მმარ
თვე ლო ბა. ანუ, უხე შად და პი რო ბი თად 
რომ და ვი ან გა რი შოთ, გა და სახ დე ლი 
10 ათა სი ლა რი დან დიდ ნა წილს ფა
რავს სა ყო ველ თაო დაზ ღვე ვა, ნა წილს 
ჩვენ და მო ქა ლა ქეს, მაქ სი მუმ 1000 
ლა რის გა დახ და უწევს. ასე ვე ვა მა
ყობ, რომ   მიმ დი ნა რე წელს მი ვი ღეთ 
წარ ჩი ნე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის, ყოველი 
სემესტრის ბოლოს, 1000 ლა რით წა
ხა ლი სე ბის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა. მინ და, 
რომ მო მა ვალ ში ამ პროგ რა მა ში   ყვე
ლა აკ რე დი ტე ბუ ლი სას წავ ლებ ლის 
წარ ჩი ნე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბი ჩავ რთოთ. 
სტუ დენ ტე ბის წა ხა ლი სე ბა და ხელ
შეწ ყო ბა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია, რა თა 
მი ვი ღოთ რაც შე იძ ლე ბა მე ტი გა ნათ
ლე ბუ ლი, კვა ლი ფი ცი უ რი კად რი. ჩვენ 
ძა ლი ან კარ გად ვთა ნამ შრომ ლობ დით 
მე რი ას თან და ვგეგ მავთ სტუ დენ ტე ბის 
კი დევ ერთ წა მა ხა ლი სე ბელ პროგ რა
მას – მსურ ვე ლებს, ზაფ ხუ ლის გან მავ
ლო ბა ში ექ ნე ბათ შე საძ ლებ ლო ბა, და
საქ მდნენ გა რე მოს დაც ვის კუთ ხით, 
მა გა ლი თად, და სუფ თა ვე ბით სა მუ შა ო
ებ ში.

–   დასაქმების სეზონური პროგრა
მის გარდა, ბორჯომში კვალიფიციუ
რიკადრებისთვისსამუშაოადგილები
არის?

– ბორ ჯო მი ტუ რის ტუ ლი ქა ლა ქია და 
ეს მი მარ თუ ლე ბა ჩვენ ქვე ყა ნა ში, პან
დე მი ის მი უ ხე და ვად, ვი თარ დე ბა. წეს
რიგ დე ბა ინ ფრას ტრუქ ტუ რა. არა ერ თი 
კომ პა ნი აა, რო მე ლიც კვა ლი ფი ცი ურ 
მუ შა ხელს ეძებს, დღი უ რი 50ლა რი ა ნი 
ანაზ ღა უ რე ბით. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ 
სა მუ შაო ად გი ლებ ზე მე ტად, კვა ლი ფი
ცი უ რი მუ შა ხე ლი სა და კად რის დე ფი
ცი ტია. ამ გა მოწ ვე ვის წი ნა შე თვით
მმარ თვე ლო ბაც დგას, ამი ტომ მინ და, 
წარ ჩი ნე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის სტა ჟი რე
ბა მოხ დეს. პი რა დად მე, მზად ვარ, სა
მუ შაო დღის მე რე, დარ ჩე ნი ლი სა ა თე
ბი ახალ გაზ რდებს და ვუთ მო, მათ ჩე მი 
ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა გა ვუ ზი ა რო.

– პანდემია ახსენეთდა საინტერე
სოა, რამდენად ეფექტური იყო მისი
მართვამუნიციპალიტეტსადატურის
ტულქალაქბორჯომში?

– პან დე მი ის და საწ ყი სი დან ვე, ად
გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მუ შა ო ბის 
24სა ა თი ან რე ჟიმ ზე გა და ვი და. მაქ
სი მა ლუ რად ვცდი ლობ დით, მო სახ
ლე ო ბას დავ ხმა რე ბო დით. ზო გა დად, 
პან დე მი ამ ტუ რიზ მზე მა ინც იქო ნია 
გავ ლე ნა, მაგ რამ რად გან ბორ ჯომ ში 
სა უ კე თე სო ჰა ვაა და კო ვიდ19 დიდ
წი ლად სა სუნთქ გზებს ვნებს, წელს, 
გა სულ წელ თან შე და რე ბით, მე ტი ვი
ზი ტო რი გვყავს. იმე დია, ტუ რის ტე ბის 
რა ო დე ნო ბა მო მა ვალ ში კი დევ უფ
რო გა იზ რდე ბა. იმის იმე დიც მაქვს, 
რომ  ბორ ჯო მი თა ვის უდი დეს პო ტენ
ცი ალს მაქ სი მა ლუ რად გა მო ი ყე ნებს. 
დღეს მი სი მხო ლოდ 30%ია გა მო ყე ნე
ბუ ლი (რა თქმა უნ და, არ ვგუ ლის ხმობ 
ბორ ჯო მის წყალს). ბორ ჯო მი, მე20 სა
უ კუ ნის და საწ ყის ში არ ქი ტექ ტუ რით, 
მენ ტა ლო ბით, იყო ევ რო პა სა ქარ თვე
ლო ში.   ამას ისიც ადას ტუ რებს, რომ 
სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლი და ამი ერ
კავ კა სი ა ში მე ო რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო
სად გუ რი სწო რედ აქ  გვაქვს. დღეს მი
სი რე ა ბი ლი ტი რე ბა მიმ დი ნა რე ობს და 
არის კონ ცეფ ცია, ბორ ჯო მი გა და იქ ცეს 
სა მუ ზე უ მო ქა ლა ქად. მეც სწო რედ ეს 
მი ზა ნი მა მოძ რა ვებს.

–ესკარგია,მაგრამამისთვისშესა
ბამისი ინფრასტრუქტურაა საჭირო.
ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელებასაცგეგმავთ?

– სოფ ლებ თან მი სას ვლე ლი გზე ბის 
მო წეს რი გე ბა თით ქმის დას რუ ლე ბუ
ლია. არ ახ სოვს ის ტო რი ას, სო ფელ ტა
ბაწ ყურ თან ას ფალ ტის სა ფა რი ა ნი გზა 
ყო ფი ლი ყო და ამ პრო ექტს მა ლე და
ვამ თავ რებთ. გა ზი ფი ცი რე ბის გა რე შე 
დარ ჩე ნი ლია, და ახ ლო ე ბით 11 სო ფე
ლი. პრო ექ ტი უახ ლო ეს მო მა ვალ ში 
და იწ ყე ბა. ეს სოფ ლე ბი ბუ ნებ რი ვი 
აი რის ცენ ტრა ლუ რი მა გის ტრა ლი დან 
საკ მა ოდ და შო რე ბუ ლია, მაგ რამ ვფიქ
რობ, მომ დევ ნო 4 წე ლი წად ში, მათ 
გა ზი ფი ცი რე ბას და ვას რუ ლებთ. ასე 
რომ, სა მო მავ ლოდ, ბორ ჯომ ში ბევ რი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო ექ ტის გან ხორ
ცი ე ლე ბას ვგეგ მავთ. სხვა თა შო რის, 
ძა ლი ან კარ გი იქ ნე ბა, ტუ რიზ მის პა
რა ლე ლუ რად ბი ო მე ურ ნე ო ბე ბის გან
ვი თა რე ბა. ჩვენს სა ო ჯა ხო ბიზ ნესს, 
ეკო კო ტე ჯებს ჩე მი მე უღ ლე მარ თავს 
და ძა ლი ან კარ გად ვი ცით, დამ სვე
ნებ ლის თვის, კარგ გა რე მო ში, სუფ თა 
ჰა ერ ზე დას ვე ნე ბის პა რა ლე ლუ რად, 
რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბი ო ლო
გი უ რად სუფ თა პრო დუქ ტის მი ღე ბა. 
ტუ რის ტე ბის მხრი დან ბი ოპ რო დუქ
ტებ ზე მოთ ხოვ ნა დი დია და კარ გი იქ
ნე ბა, თუ ად გი ლობ რი ვე ბი ამ მი მარ
თუ ლე ბით გან ვი თა რე ბა ზე იფიქ რე ბენ. 
გა მარ ჯვე ბის შემ დეგ, მზად ვარ, მო
სახ ლე ო ბას ამ სა კით ხზეც ვე სა უბ რო 
და მი მარ თუ ლე ბე ბიც მივ ცე.

–ფიქრობთ,ამისშანსიმოგეცემათ
და მხარდაჭერას ეთნიკური უმცირე
სობების წარმომადგენლებისგანაც
ელით?

– ჩვე ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მრა ვა
ლეთ ნი კუ რია. ყვე ლას თან  კარ გი ურ თი
ერ თო ბა მაქვს. დიდ სით ბოს ვგრძნობ 
და მეც სიყ ვა რუ ლით ვპა სუ ხობ. ზო გა
დად მო სახ ლე ო ბის დიდ მხარ და ჭე რას 
ნამ დვი ლად ვგრძნობ. დარ წმუ ნე ბუ
ლი ვარ, 2 ოქ ტომ ბერს, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ში, და
მა ჯე რებ ლად გა ვი მარ ჯვებ.

– საკრებულოსა და მერიის თანამ
შრომლობის მნიშვნელობაზე უკვე
ისაუბრეთ. იმაშიც დარწმუნებული
ხართ,რომბორჯომისსაკრებულო2017
წლის გამოცდილებას არ გაიზიარებს
და „ქართული ოცნება“ მასში უმრავ
ლესობითიქნებაწარმოდგენილი?

– დი ახ, დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რად გან 
„ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ უალ ტერ ნა ტი ვო 
გუნ დია.

არბოლიშვილებისწყვილისსამი
სიამაყედაოჯახურიიდილია

მო მა ვა ლი მე უღ ლე, მა კა მთი უ ლიშ ვი ლი, ტი მო თე სუ ბან ში გა იც ნო. მა შინ ბავ
შვე ბი იყ ვნენ. მა კა ოთა რის დის შვი ლის კლა სე ლი გახ ლდათ. 3 წლით უმ ცრო სი 
გო გო მო ე წო ნა, მაგ რამ ცხა დია, იმ ასაკ ში და ქორ წი ნე ბა ზე არც უფიქ რია. სკო ლის 
დას რუ ლე ბის შემ დეგ ოთა რი თბი ლის ში წა ვი და სას წავ ლებ ლად, 3 წელ ში კი, მა
კა, ამა ვე მიზ ნით, გერ მა ნი ა ში გაფ რინ და. ერთერ თი არ და დე გე ბის დროს, ერ თმა
ნეთს ისევ შეხ ვდნენ. ურ თი ერ თო ბა სიყ ვა რულ ში გა და ი ზარ და და 2007 წელს და ო
ჯა ხე ბა გა დაწ ყვი ტეს. დღეს მა კა სა ო ჯა ხო ბიზ ნესს მარ თავს, სა ო ჯა ხო  საქ მე ებ საც 
უძ ღვე ბა და 3 ვაჟ საც ზრდის.

პირ ვე ლი შვი ლი, ნი კო ლო ზი, 2008 წელს, აგ ვის ტოს ომის დროს შე ე ძი ნათ. მომ
დევ ნო წელს ოჯახს იო ა ნე შე ე მა ტა, ნა ბო ლა რა შალ ვა კი 8 წლი საა. სა მი ვე შვი ლის 
სა ხელს გან სა კუთ რე ბუ ლი დატ ვირ თა აქვს: უფ როსს სა ხე ლი წმინ და ნი კო ლო ზი სა 
და დი დი პა პის პა ტივ სა ცე მად და არ ქვეს, შუ ა თა ნა – იო ა ნე ღვთის მეტ ყვე ლის ხსე
ნე ბის წი ნა დღეს და ი ბა და, უმ ცრო სი კი, შალ ვა ახალ ცი ხე ლის მო სა ხე ლეა, რო
მელ მაც ტი მო თე სუ ბან ში  ღვთის მშობ ლის მი ძი ნე ბის ტა ძა რი აა გო.

კან დი და ტი შვი ლე ბით ამა ყობს. გან სა კუთ რე ბით ის მოს წონს, რომ ბი ჭე ბი 
ზრდი ლე ბი და თა ვა ზი ა ნე ბი არი ან. უხა რია, რომ ისი ნი სო ფელ ში ცხოვ რო ბენ და 
ბუ ნე ბას თან, გა რე მოს თან მუდ მი ვი კავ ში რი აქვთ. მი აჩ ნია, რომ ეს ადა მი ა ნის 
ფსი ქო ლო გი ურ მდგო მა რე ო ბა ზე დიდ გავ ლე ნას ახ დენს და სწო რედ ამის დამ სა
ხუ რე ბაა, რომ ბი ჭე ბი ძა ლი ან ლა ღე ბი, თა ვი სუფ ლე ბი არი ან.

პან დე მი ამ დე ცურ ვა სა და სპორ ტის სხვა დას ხვა სა ხე ო ბა ზეც და დი ოდ ნენ. 
პან დე მი ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ კი, თხი ლა მუ რე ბით სრი ა ლის შეს წავ ლა სურთ. 
თუმ ცა სპორ ტზე მე ტად ხე ლოვ ნე ბა იტა ცებს – რო გორც ჩანს, თა ვის დრო ზე, პირ
ველ კლა სელ შალ ვა ზე, სკო ლის გვერ დით არ სე ბუ ლი მუ სი კა ლუ რი სკო ლი დან გა
მო სულ მა ჰან გებ მა შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა და აი ჩე მა, პი ა ნი ნო ზე დაკ ვრა უნ და 
ვის წავ ლოო. მოგ ვი ა ნე ბით, მუ სი კით უფ რო სი ძმე ბიც და ინ ტე რეს დნენ – უკ რა ვენ 
და მღე რი ან კი დეც.

ბი ჭე ბი ბა ბუ ი სა და მა მის პრო ფე სი ი თაც და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი არი ან. სახ ლში 
თა ვი სი პა ტა რა სა ხე ლოს ნოც აქვთ და ხე ზე კვე თის თვის სა ჭი რო ყვე ლა ინ სტრუ
მენ ტიც. 

თა ვად კან დი და ტის ჰო ბი თევ ზა ო ბაა, ჯერ ჯე რო ბით აუხ დე ნე ლი ნატ ვრა კი 
– კამ ჩატ კა ზე ათ დღი ა ნი ტურის მოწ ყო ბა. თუმ ცა, შე გუ ე ბუ ლია, რომ ნატ ვრას კი
დევ მი ნი მუმ 4 წე ლი ვერ აის რუ ლებს. ხუმ რობს კი დეც, კამ ჩატ კა ზე კი არა, მგო ნი 
სახ ლშიც ვე ღარ მო ვა ლო. ხუმ რობს იმა ზეც, რომ მი სი შინ ყოფ ნით ოჯა ხის წევ რე
ბი არც აქამ დე იყ ვნენ გა ნე ბივ რე ბუ ლი – სახ ლში სტუ მა რი ვით ვი ყა ვიო, ამ ბობს. 
სხვა თა შო რის, ამის გა მო, უფ როს მა შვილ მა არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის გა დაწ
ყვე ტი ლე ბა დი დად არ მო უ წო ნა და უთ ხრა – მა მი, არ გინ და, სახ ლში დაბ რუნ დეო?

„შინ დაბ რუ ნე ბა“ და ოჯა ხის წევ რებ თან ყოფ ნა მის თვის ყვე ლა ზე კომ ფორ
ტუ ლია.   გან სა კუთ რე ბით ბედ ნი ე რი კი მა ში ნაა, რო ცა ბი ჭე ბი ხმებ ში გაშ ლი ან 
„შავ ლე გოს“ – ნი კო ლო ზის, იო ა ნე სა და   შალ ვას მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი, სა ხალ ხო 
გმირ შალ ვა ახალ ცი ხე ლის თვის მიძ ღვნი ლი ეს სიმ ღე რა, მას ში გან სა კუთ რე ბულ 
პატ რი ო ტულ სუ ლის კვე თე ბას აღ ვი ვებს. ამ დროს სა ო ცა რი სი ა მა ყე ეუფ ლე ბა და 
რწმუნ დე ბა, რომ სირ თუ ლე ე ბი სა და მო უც ლე ლო ბის მი უ ხე და ვად, სწო რი გა დაწ
ყვე ტი ლე ბა მი ი ღო – რად გან აქვს გუნ დის მხარ და ჭე რა, ნდო ბა და შან სი, ბორ ჯო
მის მე რო ბის თვის აუ ცი ლებ ლად უნ და იბ რძო ლოს, გა ი მარ ჯვოს და მშობ ლი ურ მუ
ნი ცი პა ლი ტეტს ღირ სე უ ლად ემ სა ხუ როს.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



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

2013 წელს საყოველთაოჯანდაცვის
პროგრამისამოქ მე დე ბით, „ქარ თულ მა 
ოც ნე ბამ“ სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა  ჯან დაც
ვის ხა რის ხი ან სერ ვი სებ ზე უნი ვერ სა
ლურ ხელ მი საწ ვდო მო ბას. 2017 წლი
დან გა ნი საზ ღვრა ბე ნე ფი ცი ა რე ბის 
შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით დი ფე რენ ცი
ა ცი ის ახა ლი კრი ტე რი უ მე ბი. შე დე გად, 
40%დან 99.9%მდე გა ი ზარ და მო სახ
ლე ო ბის სერ ვი სე ბით მოც ვა, და ფი ნან
სდა 8,6 მლნზე მე ტი შემ თხვე ვა (2,8 
მლნ ბე ნე ფი ცი ა რი), რა ზეც   4,6 მლრდ 
ლარ ზე მე ტი გა მო ი ყო.  20132020 წლებ
ში, სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა
მით ბორჯომის მუნიციპალიტეტზეგა
მო ი ყო 30 423 037 ლა რი, და ფი ნან სდა 
52 432 შემ თხვე ვა, მათ შო რის: გეგმური
ამბულატორიული(2 348 692,8 ლა რი, 151 
267  ბე ნე ფი ცი ა რი), გადაუდებელი ამ
ბულატორიული(2 185 659 ლა რი,  29 491 
შემთხვევა), გადაუდებელისტაციონა
რული(18 884 896 ლა რი, 12 085 შემ თხვე
ვა), გეგმური ქირურგიული  (5 350 728 
ლა რი, 5279 შემ თხვე ვა), მშობიარობა
დასაკეისროკვეთა(1 451 672 ლა რი, 2 
477 შემ თხვე ვა) და ქიმიო,ჰორმონოდა
სხივურითერაპია(1 172 597 ლა რი, 2 335 
შემ თხვე ვა). 8000 ლა რის ოდე ნო ბით გა
ი ზარ და ონ კო ლო გი უ რი პა ცი ენ ტე ბის 
ქი მიო/სხი ვუ რი თე რა პი ის კომ პო ნენ
ტში არ სე ბუ ლი ლი მი ტი. 

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, ამ პროგ რა მით,  ბორ ჯო მის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ფი ნან სდა 4 438 
ბე ნე ფი ცი ა რი (305 992 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 საზოგადო
ებრივი ჯანდაცვის დაფინანსება, მათ 
შო რის, უპ რე ცე დენ ტოდ, 7ჯერ გა ი ზარ
და იმუნიზაციის პროგრამის ბიუჯე
ტი (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. ბორჯომის მუნიციპა
ლიტეტში 88%დან 95.7%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, ბორ
ჯომში, სტა ცი ო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბით 
84მა (224 896 ლა რი), ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი 
მომ სა ხუ რე ბით –  698მა  პა ცი ენ ტმა ( 66 
831 ლა რი) ისარ გებ ლა. 

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელო
ბისსფეროშიხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან 
გა ტა რე ბუ ლი თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი
ტი კის შე დე გად, 2017 წელს და ფიქ სირ
და დე და თა სიკ ვდი ლო ბის ყვე ლა ზე 

და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლი, წი ნა წლებ თან 
შე და რე ბით (13.1/100 000 ცოც ხალ შო
ბილ ზე). 2018 წლი დან 8მდე გა ი ზარ და 
ვი ზი ტე ბის რა ო დე ნო ბა ორ სულ თათ
ვის. 2014 წლი დან ყვე ლა ორ სუ ლი უზ
რუნ ველ ყო ფი ლია ფო ლი უ მის მჟა ვი
თა და რკი ნის პრე პა რა ტით. 20132020 
წლებ ში,  მუნიციპალიტეტში ან ტე ნა
ტა ლუ რი სერ ვი სი მი ი ღო 3 801მა (208 
390 ლა რი), სა ჭი რო მე დი კა მენ ტე ბი კი 
916მა ორ სულ მა. 2015 წლი დან სა ქარ
თვე ლო ში, მსოფ ლი ო ში პირ ვე ლად, და
იწ ყო C ჰეპატიტის ელიმინაციის (აღ
მოფხვრის)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. ბორჯომის
მუნიციპალიტეტიდან მკურ ნა ლო ბა სა 
და სა დი აგ ნოს ტი კო კვლე ვებ ში ჩარ თუ
ლი იყო  567 პი რი (104 167 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. ბორ
ჯომის მუნიციპალიტეტს 38 სოფლის
ექიმიდაექთანიემსახურება.

ინფრასტრუქტურულიპროექტები
20142020 წლებში, ბორჯომის მუნი

ციპალიტეტში,განხორციელდაშემდე
გი ინფრასტრუქტურული პროექტები:
და ბა ახალ და ბა ში ამ ბუ ლა ტო რი ის შე
ნო ბის სა ძირ კვე ლი სა და ტე რი ტო რი
ის მოწყობა(16 756 ლ); ამ ბუ ლა ტო რი ის 
შე ნო ბე ბის რეაბილიტაციასოფ ლებ ში: 
ჭო ბის ხე ვი (5 774 ლ), დვი რი (23 895 ლ), 
ტაძ რი სი (43 718 ლ), ქვა ბის ხე ვი (24 804,0 
ლ),  ტა ბაწ ყუ რი (21 576,0 ლ),  და ბა წაღ
ვე რი (16 119 ლ); ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის მშე
ნებლობა სოფ ლებ ში ბა ლან თაჭი ხა
რუ ლა (110 000,0 ლ), ცი ხის ჯვა რი (105 501 
ლ), ტბა (89 700 ლ), ყვი ბი სი (88 219 ლ). 
2017 წელს დას რულ და ქ. სას წრა ფო 
სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის ცენ ტრე ბი 
აშენ და  ქ. ბორ ჯომ ში (114 770 ლ) და  და
ბა ბა კუ რი ან ში (268 168 ლა რი). 

ქ. ბორჯომში გან ხორ ცი ელ და იძუ
ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა ბი
ნე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია: ვაშ ლო ვა ნის ქ. 
№4, (64 ბი ნა, სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია 
– 1 736 182l),  მეს ხე თის ქ. №63, „ლი კა ნი 
2“, „ლი კა ნი 3“, სა ნა ტო რი უ მი „ბორ ჯო
მი“ შპს „ბერ მუ ხა“, (ნა წილ.რე ა ბი ლი ტა
ცია – 211 506 ლა რი). მეს ხე თის ქ. №133 
(ნა წილ. რე ა ბი ლი ტა ცია 60  000 ლა რი). 
გან ხორ ცი ელ და ყო ფი ლი სა ა ვად მყო
ფო ე ბის შე ნო ბე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია 
იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა ბი
ნე ბის მო საწ ყო ბად (ბორჯომიდაკასპი
– 4 925 175 ლ). 

2020 წელს, 2013 წელთან შედარე
ბით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს და
ფინანსება 2,2,ჯერ გაიზარდა, ჯან
მრთელობისდაცვისხარჯებიდაარა
ფინანსურიაქტივები–69,0ათასიდან
149,6ათასლარამდე.

მუნიციპალიტეტის მიერ ხორცი
ელდება სამედიცინო მომსახურების 
დაფინანასება, რომლის ფარგლებშიც 
ფინანსდება სადიაგნოსტიკო გამოკ
ვლევები, გეგმური და ურგენტული ოპე
რაციების თანადაფინანსება/დაფი
ნანსება. ონკოლოგიური დაავადებათა 
მქონე მოქალაქეთა მკურნალობის (მათ 
შორის მედიკამენტოზური მკურნალო

ბის) თანადაფინანსება/დაფინანსება. 
მედიკამენტოზური მკურნალობის და
ფინანსება. თირკმლის ტერმინალური 
უკმარისობით დაავადებულთა დახმა
რება. მოსახლეობის სამედიცინო მკურ
ნალობის დაფინანსება.

ხარისხიანიდახელმისაწვდომისა
მედიცინო მომსახურების უზრუნველ
საყოფად:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

დაბაბაკურიანისსასწრაფოდახმარებისცენტრი
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



2012 წლის შემდეგ, 2,7ჯერ – 1,7 მი
ლიარდიდან 4,7  მილიარდ ლარამდე
გაიზარდა სოციალური დაცვის სფე
როსდაფინანსება.

2012წლისშემდეგ,ეტაპობრივადგა
იზარდასახელმწიფოპენსიისოდენო
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 მაღალმთიან დასახლებაში
მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეები
სათვის, 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 
უმე ტეს 100 კვტ/სთ). ბორჯომის მუნი
ციპალიტეტში სა ხელ მწი ფო პენ სი ის 
მიმ ღე ბია  (2021 წლის 1 აპ რი ლის მდგო
მა რე ო ბით)  6286 პი რი. 2012 წლის შემ
დეგ 2,3ჯერ, 7  239  118დან  17 121 130 
ლა რამ დე გა ი ზარ და პენ სი ე ბის ანაზ
ღა უ რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 20132021 
წლებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ასაკით
პენსიონერთა სა პენ სიო ანაზ ღა უ რე
ბა ზე სულ 106  688 399 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. 
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სა ხელ
მწი ფო კომ პენ სა ცი ის მიმ ღე ბია (2020 
წლის აპ რი ლის მდგო მა რე ო ბით) 111 
პი რი. 2012 წლის შემ დეგ, სა ხელ მწი
ფო კომ პენ სა ცი ებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 
3,6ჯერ   168 784დან  639 709 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და. 20132021 წლებ ში გა ცე მუ ლია  
სულ 4  340 170 ლა რი. მოსახლეობის
მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური
დახმარების პროგრამის 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 სხვა შემ წე ო ბე ბი. 
ბორჯომის 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 691 
ოჯა ხია (01.04.2021 წ. მდგო მა რე ო ბით). 
2012 წლის შემ დეგ, სა არ სე ბო შემ წე ო
ბებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 2,1ჯერ – 720 ათა
სი დან 1480 ათას ლა რამ დე გა ი ზარ და 
20132021 წლებ ში, სა არ სე ბო შემ წე ო ბა
ზე სულ და ი ხარ ჯა 11 329 ათა სი ლა რი, 
მათ შო რის პენ სი ონ რებ ზე – 2574 ათა სი, 
შშმ პი რებ ზე – 1237 ათა სი, ბავ შვებ ზე – 
4242 ათა სი ლა რი. შშმ პირები, მარჩე
ნალდაკარგულებიდასხვასოციალურ
კატეგორიებს მიკუთვნებულ პირთა
წრე ყო ველ თვი უ რად უზ რუნ ველ ყო ფი
ლია სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით – ბორ ჯომ ში 
სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით სარ გებ ლობს 1300 
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 5ჯერ – 455 925დან 
2 221 036 ლა რამ დე გა ი ზარ და და, 2013
2021 წლებ ში, სულ 15 674 291 ლა რი და
ი ხარ ჯა. დემოგრაფიული მდგომარე
ობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის
პროგრამით(მე სა მე და მომ დევ ნო ბავ
შვი) ბორჯომში და ფი ნან სე ბუ ლია 166 
ბე ნე ფი ცი ა რი (1.04,2021 წ. მდგო მა რე ო
ბით), 20162021 წლებ ში, სულ და ი ხარ ჯა 
1 110 850  ლა რი, მათ შო რის, 2020 წელს 
– 269 000 ლა რი.  ბორჯომისმუნიციპა
ლიტეტში 1479 დევნილია (01.014.2021 
წ. მდგო მა რე ო ბით). 2012 წლის შემ დეგ, 
შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 426 286 
ლა რი დან  831 015 ლა რამ დე გა ი ზარ და, 
20132021 წლებ ში, სულ  6 437 177 ლა რი 
და ი ხარ ჯა. დევნილებზეზრუნ ვა,  მა თი  
გან სახ ლე ბა და სო ცი ა ლურეკო ნო მი
კუ რი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა  სა ხელ
მწი ფოს ერთერ თი უმ თავ რე სი  პრი ო
რი ტე ტია. 2013 წლი დან, გან სახ ლე ბის 
კრი ტე რი უ მე ბის შე სა ბა მი სად, დევ ნი
ლებს ახა ლა შე ნე ბულ კორ პუ სებ ში ბი
ნე ბი და სოფ ლად სახ ლე ბი გა და ე ცე
მათ. 2013 წლი დან (2021 წლის ივ ლი სის 
მო ნა ცე მე ბით), სა ქარ თვე ლოს მას შტა
ბით,  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 ბორჯომის მუ
ნიციპალიტეტში– 322ოჯახს, კერძოდ:
178 დევ ნილ ოჯახს გა და ე ცა ბი ნა ახა ლა
შე ნე ბულ და რე ა ბი ლი ტი რე ბულ კორ პუ
სებ ში, „სოფ ლად სახ ლის“  პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში სა ხელ მწი ფომ სახ ლი 32 
დევ ნილ ოჯახს შე უს ყი და, სა ხელ მწი ფო 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ფარ თი მას ში 
მცხოვ რებ  363 დევ ნილ ოჯახს და უ კა
ნონ და. სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, მიმ
დი ნა რე წლის ბო ლომ დე, და მა ტე ბით 1 
359 დევ ნი ლი ოჯა ხი გან სახ ლდე ბა.

ახალიკორონავირუსისგლობალურ
გამოწვევასთან სწრაფადდა ეფექტი
ანადგამკლავებისმიზნით,სოციალუ
რი დაცვის მიმართულებით გატარ
და მნიშვნელოვანი 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. ახალი
კორონავირუსით გამოწვეული სოცია
ლურეკონომიკურიმდგომარეობისგა
უარესებისგამო,მოსახლეობისსოცი
ალურიდახმარების მიზნით, 20202021 
წ.წ,  სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან გა მო
ი ყო 193 014 865 ლა რი, აქე დან ბორ ჯო
მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის – 1 236 060 
ლა რი. სახელმწიფო დახმარების მი
ღებისუფლება 6თვის ვადითმოიპო
ვეს: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). 2020 
წელს, პროგ რა მა ში, ბორჯომის  მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში, ჩარ თუ ლი იყო 547,  2021 
წელს – 616 ოჯა ხი. ყოველთვიურიდახ
მარება(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, ბორჯომში, 2020 
წელს 118მა, 2021 წელს (ივ ნი სის მო ნა
ცე მე ბით) – 140მა ოჯახ მა ისარ გებ ლა. 
მკვეთრადგამოხატულიშშმპირებისა
და 18 წლამდე შშმ ბავშვებისთვის,
და მა ტე ბით გა მო ყო ფი ლია 100 ლა
რი, ბორ ჯომ ში,  2020 წელს  322მა, 2021 
წელს კი (ივ ნი სის მო ნა ცე მე ბით) დახ
მა რე ბა მი ი ღო 320მა პირ მა. 

„ახალი კორონავირუსით (SARS
COV2) გამოწვეული ინფექციის (CO
VID19) შედეგად მიყენებული ზიანის
შემსუბუქებისმიზნობრივი,სახელმწი
ფოპროგრამისდამ 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 ერთ
ერთ 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. 
დაქირავებით დასაქმებულებისთვის
კომპენსაციის ოდენობა  თვეში 200
ლარი6თვით,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 კომპენსა
ციამი ი ღო 248 867მა ფორ მა ლურ მა და 
არა ფორ მა ლურ მა თვით და საქ მე ბულ
მა, ჯამ ში  გა და ი რიც ხა 74 660 000 ლა
რი. 2020 წლის 4 დე კემ ბრი დან და იწ ყო  
ერ თჯე რა დი, 300ლა რი ა ნი კომ პენ სა
ცი ე ბის გა ცე მის მე ო რე ტალ ღა იმ პი
რე ბის თვის, ვი საც შე ე ხო შეზ ღუდ ვე ბი, 
და კარ გეს შე მო სა ვა ლი ან შე უ ჩერ დათ 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა – 121 634 პირ
ზე ჯამ ში გა და ი რიც ხა 36 490 200 ლა რი.

2020 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუ
ჯეტით სოციალური დაცვის ხარჯებმა
და არაფინანსური აქტივების ზრდამ
660,3ათასილარიშეადგინა.

მუნიციპალიტეტის მიერ ხორცი
ელდება არაერთი მნიშვნელოვანი
პროგრამა, მათ შორის, შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთა სო
ციალური დახმარების, სოციალურად 
დაუცველი პირების, უსახლკაროების 
კვებით უზრუნველყოფა, ხანძრით და
ზარალებული ოჯახების ერთჯერადი 
დახმარება, იძულებით გადაადგილე
ბულ პირთა, დევნილთა და უკიდურე
სად გაჭირვებულთა სოციალური დახ
მარება, ქალაქ ახალციხეში მგზავრთა 
გადაყვანის შეღავათის პროგრამა, მუ
ნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგის
ტრირებული ახალშობილთა ოჯახების 

სოციალური დახმარება, ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში სტიქიის  შედეგად 
დაზარალებული ოჯახების თანადა
ფინანსება, ახალციხის მუნიციპალი
ტეტის სახელოვნებო სკოლებში სო
ციალური შეღავათების მქონე პირთა? 
შვი?ლებისათვის სოციალური დახმა
რება და სხვ.

სამართლიანი, გამჭვირვალე და
ეფექტიანი სოციალური დაცვის სის
ტემის ფუნქციონირების, სიღატაკის
დაძლევისა და სიღარიბის შემცირე
ბის,მოსახლეობისსოციალურიმდგო
მარეობის შემდგომი გაუმჯობესებისა
დადასაქმების უზრუნველყოფის მიზ
ნით:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2012წელთან
შედარებით, მნიშვნელოვნად, 2,5ჯერ
გაიზარდა განათლებისა და მეცნიერე
ბისდაფინანსება. 4ჯერ გაიზარდა სკო
ლამდელი განათლების,თითქმის 2ჯერ
–ზოგადიგანათლების,5,3ჯერ–პროფე
სიულიგანათლებისდა2ჯერ–უმაღლე
სიგანათლებისბიუჯეტი.მასწავლებლის
საბაზო ხელფასის ზრდამ – 65%, ხოლო
საშუალო ხელფასის – 120%შეადგინა.
600000მდემოსწავლეუზრუნველყოფი
ლია სასკოლო სახელმძღვანელოებით. 
2019 წლის 1 ოქ ტომ ბრი დან და იწ ყო სა ჯა
რო სკო ლე ბი სა და სა ბავ შვო ბა ღე ბის პე
და გოგ თა ხელ ფა სე ბის ზრდა და ეს პრო
ცე სი მომ დევ ნო წლებ შიც გაგ რძელ დე ბა. 

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

20122020 წ.წ.დასრულებულია 68 ახა
ლი საჯარო სკოლის მშენებლობა, ამ 
ეტაპ ზე მიმ დი ნა რე ობს 4 ახა ლი სა ჯა რო 
სკო ლის მშე ნებ ლო ბა, დას რუ ლე ბუ ლია 
140მდე სკო ლის სრულირეაბილიტაცია, 
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 წლებშიდასრულებულია 42
საჯარო სკოლის (მათ შორის, 19 მცირე
კონტინგენტიანისაჯაროსკოლა) სამშე
ნებლო სამუშაოები და მიმდინარეობს
4 ახალი საჯარო სკოლის მშენებლობა,
ამასთან,მიმდინარეწელსიგეგმებადა
მატებით 2 ახალი სკოლის მშენებლო
ბის დაწყება. დასრულებულია 83 სკო
ლისსრულირეაბილიტაცია,მათშორის
„ათასწლეულისგამოწვევისფონდი–სა
ქართველოსა“ და სსიპ – საგანმანათ
ლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქ
ტურის განვითარების სააგენტოს მიერ
სრულადრეაბილიტირდა41საჯაროსკო
ლა, ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სა
მუშაოებიჩაუტარდა500ზემეტსაჯარო
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 608 სამედიცინო კა ბი ნე
ტი (სკო ლის ექი მი). სა ჯა რო სკო ლებ ში და
საქ მე ბუ ლია 145ფსიქოლოგი.

„ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ ფუნ და მენ ტუ რი 
ცვლი ლე ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა პროფესი
ული 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 ხელმისაწვდო
მობის უზრუნველყოფისა და სტუდენ
ტთამხარდაჭერისმიზნით: 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 მეცნიერებისა
და სამეცნიერო კვლევების ხელ შეწ ყო
ბის და ფი ნან სე ბა. 2015 წლი დან სა მეც
ნი ე როკვლე ვი თი და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
და ფი ნან სე ბა 2ჯერ, ხო ლო მეც ნი ერ თა 
ხელ ფა სე ბი, სა შუ ა ლოდ, 3ჯერ გა ი ზარ და. 
სა მეც ნი ე რო კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე ბი
სათ ვის ამოქ მედ და პროგ რა მუ ლი და ფი
ნან სე ბის მე ქა ნიზ მი და სად ღე ი სოდ ფი
ნან სდე ბა 47 კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ცია.

სკოლამდელიაღზრდადაგა
ნათლება

სკოლამდელი აღზრდისა და განათ
ლების დაწესებულებების ეფექტიანი
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნი
ციპალიტეტის ერთერთი საკუთარი უფ
ლებამოსილებადაპრიორიტეტია.

ბორჯომში ფუნქციონირებს 11 მუნი

ციპალურისაბავშვობაღი,მათგან4–ქ.
ბორჯომში,ხოლო7–სოფლად.11საბავ
შვობაღიდან2არის–დაბაწაღვერსადა
დაბა ახალდაბაში. ფუნქციონირებს, აგ
რეთვე,საბავშვობაღიდაბაბაკურიანში,
რომელიცცალკეა(ა)იპია.

2013წლისშემდეგსაქართველოსმას
შტაბითსაბავშვო ბაღები გახდა უფასო.
ბორჯომში მნიშ ვნე ლოვ ნად გაიზარდა
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა
და განათლების დაწესებულებების და
ფინანსება: 2020 წელს, მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის მი ერ გა ნათ ლე ბის სფე როს ხარ ჯე ბი 
და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდა 2,164.8 
ათა სი ლა რით გა ნი საზ ღვრა, 2013 წელს 
შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 555.6 ათა სი ლა

რი იყო. ა(ა)იპ სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის გა ერ თი ა ნე ბა „ბორ
ჯო მის ჯან მრთე ლი მო მავ ლის“ 2021 წლის 
ბი უ ჯე ტი შე ად გენს 218 800 ლარს.

20142021წლებშირეაბილიტაციაჩაუ
ტარდა მუნიციპალიტეტის მიერდაფუძ
ნებულსაბავშვობაგაბაღებს(ბორ ჯო მის 
№1 ბა ღის, №1 ბა გაბა ღის, №3, და №4, 
ვარ დი გე ნის, ყვი ბი სის, ახალ და ბის, წაღ
ვე რის, ბა კუ რი ა ნის (ბა კუ რი ა ნის სა ბავ შვო 
ბა ღი გა და სუ ლია ნა ქი რა ვებ შე ნო ბა ში, 
რად გან ბა ღის შე ნო ბა ში არ იყო და ცუ ლი 
უსაფ რთხო ე ბის შე სა ბა მი სი ზო მე ბი), ჭო
ბის ხე ვის სა ბავ შვო ბა გაბა ღებს), ასე ვე 
ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღი აშენ და სოფ. დვირ
ში. გან ხორ ცი ე ლე ბულ სა მუ შა ო ებ ზე, ჯა
მუ რად 2 მლნ 505,8 ათასი ლა რი და ი ხარ
ჯა. მათ შორის: 2021 წელს და გეგ მი ლია 
და ბა ახალ და ბის, წაღ ვე რის, სოფ. ვარ
დგი ნე თის, ყვი ბი სის, ქ. ბორ ჯო მის №1, 
№3, №4 ბა გაბა ღებ ში საქ ვა ბე ე ბის შე ნო
ბის გა რეთ გა მო ტა ნა (260,0 ათა სი ლა რი); 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სოფ. ქვა ბის ხე ვის 
აღ საზ რდე ლე ბის ტრან სპორ ტი რე ბა დვი
რის ბაღ ში. 2021წელსდა წე სე ბუ ლე ბე ბის 
კვე ბის ბლო კებ ში მიმდინარეობს ,,საფ
რთხის ანა ლი ზი სა და კრი ტი კუ ლი სა კონ
ტრო ლო წერ ტი ლე ბის სის ტე მის (HACCP) 
და ნერ გვა(გა მოც ხა დე ბუ ლია ტენ დე რი). 

შესრულებული სამუშაოების შედე
გად 2021 წელს, 2013 წელ თან შე და რე
ბით, სა ბავ შვო ბა ღებ ში აღსაზრდელთა
რაოდენობა 350დან 915მდე გაიზარდა.
20132021 წლებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა
ბავ შვო ბა ღებ ში კვების თანხა თი თო ე
ულ აღ საზ რდელ ზე 1,1დან 3 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და, რი თაც ბავ შვე ბის კვე ბის რა
ცი ო ნი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ფარ თოვ და და 
სრულ ფა სო ვა ნი გახ და. სასკოლო მზა
ობის პროგრამა და ნერ გი ლია სა ბავ შვო 
ბა ღე ბი სა და ალ ტე რან ტი ული ცენ ტრე
ბის 31ჯგუფში,მათშორის–14საბავშვო
ბაღში, სა დაც 280 ბავ შვი ირიც ხე ბა და 
და საქ მე ბუ ლია 113 აღ მზრდელპე და გო გი. 
ექიმისკაბინეტიფუნ ქცი ო ნი რებს ყვე ლა 
სა ბავ შვო ბაღ ში, ქ. ბორ ჯო მის 4 ბაღ ში 
და საქ მე ბუ ლია თი თო ფსიქოლოგი,სპეც.
პედაგოგიდალოგოპედი.

2020 წელს განხორციელდა დის ტან
ცი უ რი სწავ ლე ბის მო დუ ლი, აღ საზ რდე
ლე ბის ონ ლა ინ რე გის ტრა ცია. პან დე მი ის 
გა მო შე ჩერ და სა აღ მზრდე ლო პრო ცე სი, 
ყო ველთვე გა ი ცე მო და სა სურ სა თო პა
კე ტე ბი თი თო ე ულ აღ საზ რდელ ზე. ასე ვე 
ერ თჯე რა დად გა ი ცა სა კან ცე ლა რიო ნივ
თე ბი სას კო ლო მზა ო ბის ჯგუ ფის ყვე ლა 

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.

სოფელდვირისახლადაშენებულიბაღი
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აღ საზ რდე ლის თვის, რა თა მომ ხდა რი ყო 
დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის მო დულ ში მა
თი სრულ ფა სო ვა ნი ჩარ თვა. სა ბავ შვო 
ბა ღე ბი აღი ჭურ ვა კომ პი უ ტე რე ბით. მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის სა ბავ შვო ბა ღებ ში და საქ
მე ბუ ლია 60 აღ მზრდე ლი. აღ მზრდე ლი
პე და გო გის სა სერ ტი ფი კა ტო ტრე ნინ გის 
ფარ გლებ ში, გა დამ ზად და 25 აღ მზრდე
ლი.

ზოგადიგანათლება
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ფუნ

ქციონირებსგანათლებისადამეცნიერე
ბის სამინისტროს სისტემაში არსებული
20 საჯარო სკოლა (აქედან ქალაქში – 5,
დაბაში–3,სოფლად–12,მათშორის–10
მთის სტატუსის მქონე დასახლებებში),
სადაც დღეისათვის სულ 3 581 მოსწავ
ლე და 428 მასწავლებელია. დასაქმე
ბულია 18 სპეციალური მასწავლებელი.
2020 წლის მა ი სის მდგო მა რე ო ბით, მულ
ტი დის ციპ ლი ნუ რი გუნ დის მი ერ სპე ცი
ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე (სსსმ) 61 მოს წავ ლეა იდენ ტი ფი
ცი რე ბუ ლი. 2021 წლის მდგო მა რე ო ბით, 58 
შშმ მოს წავ ლე. 5 სა ჯა რო სკო ლას 10 მან
დატური ემ სა ხუ რე ბა. 20152020 წლებ ში, 
პროგ რა მით „ბავ შვთა მი მართ ძა ლა დო ბა 
– გა და მი სა მარ თე ბის პრო ცე დუ რე ბი ბავ
შვთა დაც ვის სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვებ ში“, 
სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, ყვე ლა მან და
ტუ რი გა დამ ზად და, იმ სკო ლებ ში კი სა
დაც მან და ტუ რე ბი არ არი ან, რე ფე რი რე
ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რია დი რექ ტო რი. 

20132020 წლებში, ზოგადი განათ
ლების სფეროში საქართველოს განათ
ლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ
არაერთიპროგრამაგანახორციელა,მათ
შორის: 20172021 წ.წ. პროგ რა მით „წარ
ჩინებულ მოსწავლეთა მედლები“ გა
მოვ ლინ და 135 ოქ რო სა და 45 ვერ ცხლის 
მე და ლო სა ნი; პროგ რა მა ში „საზაფხულო
სკოლები“ 209 მოს წავ ლე მო ნა წი ლე ობ
და, ხო ლო სასკოლო კონკურსებში – 236 
მოს წავ ლე (გა ი მარ ჯვა 1მა მოს წავ ლემ); 
საჯარო სკოლის ტრანსპორტით უზრუნ
ველყოფის პროგრამით 5 სა ჯა რო სკო
ლის (6 მი მარ თუ ლე ბა) 138 მოს წავ ლე 
სარ გებ ლობს; ექიმის კაბინეტი ფუნ ქცი
ო ნი რებს 6 სა ჯა რო სკო ლა ში; 20172019 
წლებ ში, უფასოდ გა ი ცა 86  491 სახელ
მძღვანელოდა რვე უ ლი; 20172020 წლებ
ში – 851 სასკოლოჟურნალი; პროგ რა მით 
„ჩემი პირველი კომპიუტერი“ პორ ტა
ბე ლუ რი კომ პი უ ტე რი გა და ე ცა 934 პირ
ველ კლა სელს, 51 დამ რი გე ბელ სა და 98 
წარ ჩი ნე ბულ მოს წავ ლეს; სასკოლო აქ
ტივობების ხელშესაწყობად და ფი ნან
სდა 103 პრო ექ ტი; ინტელექტჩემპიონა
ტებში მო ნა წი ლე ობ და 1  014 მოს წავ ლე, 
ეროვნულ ოლიმპიადებში – 835, სასკო
ლო სპორტული ოლიმპიადებში – 620. 
ოპტიკური კავშირით და მაღალსიჩქა
რიანი ინტერნეტითუზ რუნ ველ ყო ფი ლია 
20 სკო ლა; რადიოტექნოლოგიითდა გა
უმჯობესებულიკავშირისსიჩ ქა რით – 20, 
კორ პო რა ტი უ ლი სტან დარ ტის უსადენო
ქსელით5; პროფესიულიუნარების კურ
სებიდა ნერ გი ლია 6 სკო ლა ში; 2017 – 2019 
წლებ ში, ახალისკოლისმოდელისფარ
გლებ ში, კომ პი უ ტე რე ბი გა და ე ცა სო ფელ 
ტაძ რისის, და ბა წაღ ვე რი სა და ბორ ჯო მის 
№3 სა ჯა რო სკო ლებს. პროგ რა მით „ას
წავლე საქართველოსთვის“ ტრე ნინგ
მო დუ ლე ბი გა ი ა რეს მასწავლებლებმა.

20132021 წლებ ში, ზოგადსაგანმანათ
ლებლო დაწესებულებების ინფრას
ტრუქტურის განვითარების პროგრამით, 
გან ხორ ცი ელ და 2 სკო ლის სრული რეა
ბილიტაციადა 19 სკო ლის ნაწილობრივი
სარეაბილიტაციო სა მუ შა ო ე ბი, რის თვი
საც და ხარ ჯუ ლია 1 მლნ 250 ათასილა
რი,მათ შო რის: 2013წელსნა წი ლობ რი ვი 
რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და 8 სა ჯა რო სკო
ლას (ბორ ჯო მის №6, ჭო ბის ხე ვის, დვი
რის, ქვა ბის ხე ვის, კორ ტა ნე თის, ლი კა ნის, 
რვე ლი სა და ყვი ბი სის სა ჯა რო სკო ლე ბი), 
რა ზეც სულ 393,7 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა; 
2014წელსქ. ბორ ჯო მის №1 სა ჯა რო სკო
ლა ში მო ეწ ყო სა მე დი ცი ნო ოთა ხი (4,9 
ათა სი ლა რი); 2015წელსგან ხორ ცი ელ და 
3 სა ჯა რო სკო ლის (ქ.ბორ ჯომ ში №1 სა ჯა
რო სკო ლის, ტაძ რი სი სა და ბა კუ რი ა ნის 

სა ჯა რო სკო ლე ბი) ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი
ლი ტა ცია, მო ეწ ყო სა მე დი ცი ნო ოთა ხი 
(სულ 241,9 ათა სი ლა რი); 2017 წელსგან
ხორ ცი ელ და და ბა ახალ და ბა ში, სა ჯა რო 
სკო ლის შე ნო ბის ელექ ტროო ბის (36,9 
ათა სი ლ); ბორ ჯო მის №6 სა ჯა რო სკო
ლის სპორ ტუ ლი მო ედ ნის (37 ათა სი ლ) და 
სოფ. ყვი ბი სის სა ჯა რო სკო ლის შე ნო ბის 
(18,6 ათა სი ლ) რე ა ბი ლი ტა ცია. 

2019წელსახალ და ბი სა და სოფ. ტაძ
რი სის სა ჯა რო სკო ლა ში დას რულ და ში
და სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი (130,9 
ათა სი ლ); ასე ვე 2019 წელს, სკო ლე ბის 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით, გან ხორ ცი ელ
და სველი წერტილების რეაბილიტაცია
და მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოე
ბიშემდეგსაჯაროსკოლებში:ტაძ რი სის, 
ჭო ბის ხევი სა და დვირ ის, ბორ ჯო მის №1, 
№6, №3, №4 და კორ ტა ნე თის, რვე ლის, 
ქვა ბის ხე ვი სა და და ბა ახალ და ბის სა ჯა
რო სკო ლე ბი (527,7 ათა სი ლა რი); ადაპ
ტირებულია 11 სა ჯა რო სკო ლა; ცენტრა
ლურიგათბობაბუ ნებ რივ აირ ზე მო ეწ ყო 
15 სა ჯა რო სკო ლა ში; 2 სკო ლა ში ცენ ტრა
ლუ რი გათ ბო ბა მუ შა ობს შე შა ზე; 3 სკო ლა 
თბე ბა ღუ მ ლით; 

2020 წელს, სკო ლე ბის სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მით, რე ა ბი ლი ტირ და ტა ბაწ ყუ
რის სა ჯა რო სკო ლის სვე ლი წერ ტი ლე ბი, 
რა ზეც 78,2 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა ; ოპე
რირებისადამოვლაპატრონობისპროგ
რა მა ხორ ცი ელ დე ბა 1 სა ჯა რო სკო ლა ში;

პროფესიულიგანათლება
2020 წელს, ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი

ტეტ ში, და იწ ყო ახა ლი პრო ფე სი უ ლი კო
ლე ჯის მშე ნებ ლო ბა, რო მე ლიც გა ნათ
ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტროს 
მხარ და ჭე რით მიმ დი ნა რე ობს და 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 ტო 
ახორ ცი ე ლებს. პროექტის ღირებულება
10მილიონამდელარია.

კო ლეჯ ში სა დიპ ლო მო პროგ რა მებ თან 
ერ თად და ი ნერ გე ბა რო გორც მოკ ლე ვა
დი ა ნი, ისე მომ ზა დე ბაგა დამ ზა დე ბის 
კურ სე ბი ზრდას რუ ლე ბის თვის. ძი რი თა
დი აქ ცენ ტი გა კეთ დე ბა ტუ რიზ მი სა და 
მას პინ ძლო ბის მი მარ თუ ლე ბებ სა და რე
გი ო ნის თვის მნიშ ვნე ლო ვან ისეთ პრო
ფე სი ებ ზე, რო გო რი ცაა სატ ყეო საქ მე, ხის 
გა და მუ შა ვე ბა და სხვა. კო ლეჯ ში ლა ბო
რა ტო რი ე ბი აღი ჭურ ვე ბა უახ ლე სი ტექ
ნი კით, მო ეწ ყო ბა თე ო რი უ ლი სწავ ლე ბის 
აუ დი ტო რი ე ბი, სა კონ ფე რენ ციო დარ ბა
ზი, ბიბ ლი ო თე კა, კა ფე ტე რია, ღია სპორ
ტუ ლი მო ე და ნი და სა რეკ რე ა ციო სივ რცე. 
შე ნო ბა სრუ ლად იქ ნე ბა ადაპ ტი რე ბუ ლი 
შშმ პი რე ბის თვის. კო ლე ჯი აქ ტი უ რად 
ითა ნამ შრომ ლებს რო გორც ად გი ლობ
რივ თვით მმარ თვე ლო ბას თან, ასე ვე კერ
ძო სექ ტორ თან.

ახალიპროფესიულისასწავლებელის
მშენებლობა2022წელსდასრულდება.

უმაღლესიგანათლება
2012 წლის შემ დეგ, 2,1ჯერ, გა ი ზარ და 

უმაღლესი განათლების და ფი ნან სე ბა. 
უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდო
მობისუზრუნველყოფისადასტუდენტთა
მხარდაჭერის მიზნით: 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. 

უმაღლესი განათლების ხელშეწყო
ბის მიზნით, 2018 წლი დან სოციალური
პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსება
მოიცავს სამცხეჯავახეთის რეგიონის
6 მუნიციპალიტეტის – ადიგენი, ასპინ
ძა, ახალციხე, ახალქალაქი, ბორჯომი
და ნინოწმინდა –მა ღალ მთი ა ნი სტა ტუ
სის მქო ნე სოფ ლე ბის სკო ლის კურ სდამ
თვრე ბუ ლებს. 20182019 სას წავ ლო წელს, 
სამ ცხე ჯა ვა ხე თის რე გი ო ნი დან, და ფი
ნან სდა 79 სტუ დენ ტი, 20192020 სას წავ ლო 
წელს – 79 სტუ დენ ტი, 20202021 სას წავ ლო 
წელს – 79 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;
 � 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 მი სკო ლამ დე ლი გა
ნათ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა. 

 � 20222023 წლებ ში და გეგ მი ლია „აღ მზრდე ლი პე და გო გის სა სერ ტი ფი კა ტო 
ტრე ნინ გე ბი“, გა დამ ზად დე ბა აღ მზრდე ლი, მუ სი კის პე და გო გი (ჯა მუ რად 60 
თა ნამ შრო მე ლი). ასე ვე, გა დამ ზად დე ბა აღ მზრდე ლის თა ნა შემ წე სპეც პე და
გო გი, ფსი ქო ლო გი, ლო გო პე დი (ჯა მუ რად 28 თა ნამ შრო მე ლი).

 � ოთ ხი წლის გან მავ ლო ბა ში ა(ა) იპ სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბე
ბის გაერთიანება„ჯანმრთელიმომავლის“შე მად გენ ლო ბა ში შე მა ვალ ყვე
ლა სა ბავ შვო ბაღს ეყო ლე ბა სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი აღ მზრდე ლიპე და გო გი და 
აღ მზრდე ლი, მათ ზე კა ნო ნის შე სა ბა მი სად გან ხორ ცი ელ დე ბა ხელ ფა სე ბის 
მა ტე ბა. 

 � 2021 წელს და იწ ყო პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ტრე ნინ გე ბი აღ მზრდე ლე
ბის თვის და თა ნა შემ წე ე ბის თვის, რო მე ლიც დას რულ დე ბა 2022 წელს.

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა სა ბავ შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცია, მათ შო
რის: და გეგ მი ლია სა ბავ შვო ბა ღის მშე ნებ ლო ბა და ბა ბა კუ რი ან ში (1,2 მლნ
ლარი);სა ბავ შვო ბა ღე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია ცი ხის ჯვარ ში, ჭო ბის ხევ სა და სო
ფელ ტბა ში (271,3 ათა სი ლა რი); 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;

 � გა იზ რდე ბა ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო დაფინანსება,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;

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ელ დე ბა ბორ ჯომ 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.

 � 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.

 � განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლების მშენებლო
ბარეაბილიტაციის პროექტები, მათ შორის: მუ ნი ცი პა ლუ რი გან ვით რე ბის 
ფონ დის მი ერ და გეგ მი ლია ბორ ჯო მის №4 სა ჯა რო სკო ლის სრუ ლი რე ა ბი ლი
ტა ცია (2 მლნ 191 ათა სი ლ); და ბა წაღ ვე რის სა ჯა რო სკო ლის სრუ ლი რე ა ბი
ლი ტა ცია და 5 სკო ლის (დვი რის, ახალ და ბის, ტა ბაწ ყუ რის, ცი ხის ჯვა რი სა და 
ტაძ რი სის სა ჯა რო სკო ლე ბი) პრო ექ ტი რე ბა/ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია;

 � ბორჯომისმუნიციპალიტეტისმიერშეძენილიაშემდეგისაპროექტოსახარ
ჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, იგეგმება:და ბა ახალ და ბის სა ჯა რო სკო ლის 
ში და სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია (200 ათა სი ლ); №3 სა ჯა რო სკო ლის ფა სა დის რე
ა ბი ლი ტა ცია (60 ათა სი ლ); №1 სა ჯა რო სკო ლის ში და სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია 
(90 ათა სი ლ); სოფ. რვე ლის სა ჯა რო სკო ლის მიმ დე ბა რე გზის გამ ყო ლი კე
დე ლი სა და ღო ბის (40 ათა სი ლ), სოფ. ტა ბაწ ყუ რის სა ჯა რო სკო ლის სვე ლი 
წერ ტი ლე ბის (40 ათა სი ლ), ტაძ რის ში სა ჯა რო სკო ლის ში და რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
სა მუ შა ო ე ბი (30 ათა სი ლ); სო ფელ კორ ტა ნე თის სა ჯა რო სკო ლის ეზოს შე მო
ღობ ვა (40 ათა სი ლ);

 � ახალ გაზ რდო ბის მხარ და ჭე რის ქვეპ როგ რა მის ფარ გლებ ში, კულ ტუ რის, ხე
ლოვ ნე ბის, ერუ დი ცი ის, გა ნათ ლე ბი სა და სპორ ტის სფე რო ში წარ მა ტე ბუ ლი 
ახალ გაზ რდე ბის ხელ შეწ ყო ბი სა და მა ღა ლი მოს წრე ბის სტუ დენ ტე ბის (ბა კა
ლავ რი) წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით, ჯილ დო გა ი ცე მა სა ხელ მწი ფო უმაღ ლე სი სას
წავ ლებ ლის წარ ჩი ნე ბულ სტუ დენ ტებ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი გაგ რძელ დე ბა 
და გა ფარ თოვ დე ბა – და ჯილ დო ე ბა გავ რცელ დე ბა კერ ძო უმაღ ლე სი სას წავ
ლებ ლის სტუ დენ ტებ ზეც.

 � 2022 წელს დას რულ დე ბა ბორ ჯო მის ახა ლი კო ლე ჯის მშე ნებ ლო ბა. 
 � 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 ხელმისაწვდომობა,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;

 � 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 დაფინანსება,შე მუ შავ დე ბა 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის დაფინანსებისახალიმოდელი, 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; 

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხარისხის გან ვი თა რე ბის მხარ
დამ ჭე რი ღო ნის ძი ე ბე ბი; 

 � შე მუ შავ დე ბა და დამ ტკიც დე ბა სა ქარ თვე ლო ში მეც ნი ე რე ბი სა და ტექ ნო ლო
გი ე ბის გან ვი თა რე ბის სტრატეგიულიგეგმა, 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
ფუნქციონირებს მუნიციპალიტეტის

მართვაში არსებული შემდეგი დაწესე
ბულებები:ცენ ტრა ლუ რი ბიბ ლი ო თე კა, 2 
სა ბავ შვო ბიბ ლი ო თე კა, 6 სა ქა ლა ქო და 
14 სა სოფ ლო ბიბ ლი ო თე კა, შო თა რუს
თა ვე ლის სა ხე ლო ბის კულ ტუ რი სა და ხე
ლოვ ნე ბის ცენ ტრი, სსიპ კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა
ა გენ ტოს ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნე ო
ბის მუ ზე უ მი. სსიპ ბორ ჯო მის თო ჯი ნე ბის 
პრო ფე სი უ ლი სა ხელ მწი ფო თე ატ რი.

2020 წელს, 2013 წელ თან შე და რე ბით, 
ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ
ში კულ ტუ რის სფე როს ხარ ჯე ბი 743 ათა
სი ლა რი დან 3 მლნ ლა რამ დე გა ი ზარ და. 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და საზოგადო
ების ჩართულობა კულტურულ ცხოვრე
ბაში. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეწ ყო ბა მხატ
ვრუ ლი ნა მუ შევ რე ბის გა მო ფე ნე ბი და 
წიგ ნე ბის პრე ზენ ტა ცი ე ბი, ტარ დე ბა ლი
ტე რა ტუ რუ ლი სა ღა მო ე ბი, კონ ცერ ტე ბი, 
ბავშ ვთა ხე ლოვ ნე ბის ფეს ტი ვა ლე ბი და 
სხვა კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

20142021 წლებში, განხორციელდა
კულტურის ობიექტების მშენებლობა
რეაბილიტაციის პროექტები: სო ფელ 
ტაძ რის ში სპორ ტუ ლი და კულ ტუ რუ ლი 
და ნიშ ნუ ლე ბის შე ნო ბის მშე ნებ ლო ბის 
სა მუ შა ო ე ბი და და ბა წაღ ვერ ში ბიბ ლი
ო თე კის შე ნო ბის რე ა ბი ლი ტა ცია (137,3 
ათა სი ლ); რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და 
ბორ ჯო მის კულ ტუ რი სა და ხე ლოვ ნე ბის 
ცენტრს (143,7 ათა სი ლ) და თო რის ქუ ჩა
ზე მდე ბა რე ბიბ ლი ო თე კას (6, 2 ათა სი ლ); 
დაბა ბა კუ რი ან ში გან ხორ ცი ელ და მუ სი
კა ლუ რი სკო ლის შე ნო ბის ში და სა რე ა ბი
ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი და ცენ ტრა ლუ რი 
გათ ბო ბის მონ ტა ჟი (55 000 ლ); სოფ.ჭი
ხა რუ ლას (24 ათა სი ლ) და დვი რის (37,9 
ათა სი ლ) კლუ ბე ბის სა ხუ რა ვე ბის, და ბა 
წაღ ვე რის კულ ტუ რის სახ ლის (915,4ათა
სილ)რე ა ბი ლი ტა ცია. 20202021 წლებში
განხორციელდა:ქ. ბორ ჯომ ში, თო რის ქ. 
ორ თქმა ვა ლი ,,გუ გუ ლის“ ძეგ ლის რე ა ბი
ლი ტა ცია (9,6 ათა სი ლ); სოფ. ჭო ბის ხე
ვში, არ ქე ო ლო გი უ რი უბ ნის (გო გი ჩა ანთ 
ღე ლის და ნა დიკ ვრე ბის) შე მო ღობ ვა 
(11,4 ათა სი ლ); ქ. ბორ ჯომ ში, ლი ეტუვ ე
ლი დრა მა ტურ გის ან ტა ნას ვილ კუ ტა ი
ტის კე ტუ რა კი სის ბი უს ტის აღ სა მარ თად 
კვარ ცხლბე კის მოწ ყო ბა (11,4 ათა სი ლ); 
ბორ ჯო მის მოს წავ ლეახალ გაზ რდო ბის 
სახ ლის რე ა ბი ლი ტა ცია (410 832 ლ), ბორ
ჯომ ში მუ სი კა ლუ რი სკო ლის შე ნო ბის 
სხვა დას ხვა სა ხის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა
მუ შა ო ე ბი (537,7 ათა სი ლა რი, 2020 წ. რეგ. 
ფონ დი – 514 493 ლა რი); სო ფელ ტაძ რი
სის რი ტუ ა ლე ბის სახ ლის II სარ თუ ლი სა 
და ბიბ ლი ო თე კის შე ნო ბის I სარ თუ ლის 
რე ა ბი ლი ტა ცია (66,5 ათა სი ლ); ბორ ჯომ
ში, აღ მა შე ნებ ლის ქ. №31ში, დღის ცენ
ტრის – „თე ბეს“ ფარ თის რე ა ბი ლი ტა ცია 
(15,2 ათა სი ლა რი). 2021 წელს მიმდინა
რეობს:ბორ ჯომ ში, კა ვა ლე რი ის შე ნო ბის 
რეს ტავ რა ცია და მუ ზე უ მად ადაპ ტა ცია (3 
მლნ 33, 9 ათა სი ლ); მუ სი კა ლუ რი სკო ლის 
რე ა ბი ლი ტა ცია (616, 8 ათა სი ლ); ჰიდ რო ე
ლექ ტრო სად გუ რის შე ნო ბის რე ა ბი ლი ტა
ცია ინ დუს ტრი უ ლი მემ კვიდ რე ო ბის მუ ზე
უ მის თვის.

მიზნობრივი პროგრამების ფარ

გლებში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში,
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამი
ნისტრომშემდეგიპროექტებიგანახორ
ციელა: ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნე ო ბის 
მუ ზე უ მის შე ნო ბის პრო ექ ტი რე ბა და მუ
ზე უ მის თვის ტრიპ ლე ტე ბის დამ ზა დე ბა/
ბორ ჯო მის თო ჯი ნე ბის თე ატ რის ხელ შეწ
ყო ბა სა დად გმო და სა გას ტრო ლო ხარ
ჯით, პრო ექ ტის „სიყ ვა რუ ლის გზით“ ხელ
შეწ ყო ბა (სულ და ი ხარ ჯა 80 ათა სი ლა რი). 
2018 წელს ჩა ტარ და ნეძ ვის მო ნას ტრის 
არ ქე ო ლო გია; ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ
ნე ო ბის მუ ზე უ მის შე ნო ბის რე ა ბი ლი ტა
ცია I ეტა პი; 20192020წლებშიშემუშავდა:
სოფ. დვირ ში, საკ ვი რი კის ნა სოფ ლა რი. 
ბა ზი ლი კის ინ ტე რი ერ ში კედ ლის მხატ
ვრო ბის დრო ე ბი თი დამ ცა ვი გა და ხურ ვის 
მოწ ყო ბის პრო ექ ტი; ქ. ბორ ჯო მი, წმ. ნი
ნოს №5ში მდე ბა რე მხა რეთ მცო ნე ო ბის 
მუ ზე უ მის რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ექ ტის კო
რექ ტი რე ბა; ბორ ჯო მის პარ კში, ბორ ჯო
მის ელექ ტრო სად გუ რის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
მშე ნებ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის პრო ექ ტი; 
გან ხორ ცი ელ და სოფ. ტი მო თე სუ ბან ში 
მდე ბა რე, ღვთის მშობ ლის სა ხე ლო ბის 
ტაძ რის დრო ე ბი თი გა და ხურ ვის მოწ ყო
ბი სა და სა ხუ რა ვის მცი რე სა რე ა ბი ლი ტა
ციო სა მუ შა ო ე ბი; 2021 წელს გრძელ დე ბა 
ბორ ჯო მის მხა რეთ მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ
მის რე ა ბი ლი ტა ცია.

სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, მათ შო რის 
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, კულტუ
რულიტურიზმისგანვითარებისხელშეწ
ყობისმიზნით,2019 წელს გან ხორ ცი ელ
და სა მი ნის ტროს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი 
პრო ექ ტე ბი „უძ ვე ლე სი ცი ვი ლი ზა ცი ე ბის 
კვალ დაკ ვალ“ (9,825 ლ.) და „მო დერ ნის 
სტი ლის არ ქი ტექ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე
ო ბის კვლე ვა სა ქარ თვე ლო ში – გა მოვ
ლე ნა, აღ რიც ხა და შეს წავ ლა“ (19 750 ლ), 
ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ფა რავს ევ

როპის საბჭოს „ებრაული მემკვიდრეო
ბის ევროპული მარშრუტი“ და სამინის
ტროსსერტიფიცირებულიმარშრუტი„წმ. 
ან დრი ას გზა“, რო მე ლიც ხელს უწ ყობს 
ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე
ო ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა სა და კულ ტუ რუ ლი 
ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას.

2020 წელს, სსიპ შე მოქ მე დე ბი თი სა
ქარ თვე ლოს მი ერ გა მოც ხა დე ბუ ლი კონ
კურ სის, „თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის 
ფეს ტი ვა ლე ბი“, ფარ გლებ ში, და ფი ნან სდა 
პრო ექ ტი – თენ გიზ ამი რე ჯი ბის სა ხე ლო
ბის სა ერ თა შო რი სო მუ სი კა ლუ რი ფეს ტი
ვა ლი (22 643 ლ); 2021 წლის ოქ ტომ ბერ ში, 
და გეგ მი ლია ,,თ. ამი რე ჯი ბის სა ხე ლო ბის 
პი ა ნის ტთა სა ერ თა შო რი სო კონ კურ სის“ 
ჩა ტა რე ბა (30 000 ლ). 

სპორტი
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს

მუნიციპალიტეტისმართვაშიარსებული
სასპორტოსკოლა.20132017წლებშისას
პორტოსკოლისმოსწავლეთარაოდენო
ბა380დან525მდეგაიზარდა.

2020 წელს, 2013 წელ თან შე და რე ბით, 
ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტით 
სპორტისსფეროსხარჯები304 300დან1
მლნლარამდეგაიზარდა.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული
სპორტისსახეობებია:ძი უ დო, ბერ ძნულ
რო მა უ ლი ჭი და ო ბა, კიკ ბოქ სი, კა რა ტე, 
ფეხ ბურ თი, რაგ ბი, კა ლათ ბურ თი, კრი ვი, 
მძლე ოს ნო ბა, ჭად რა კი, ყი ნუ ლის ჰო კეი, 
ბი ატ ლო ნი, ტრამ პლი ნი დან ხტო მა, ქარ

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

თუ ლი ჭი და ო ბა, ჯო მარ დო ბა, სა ცი გაო და 
სამ თოსთხი ლა მუ რო სპორ ტის სა ხე ო
ბე ბი. ტაძ რის ში და ახალ და ბა ში შე იქ მნა 
ძი უ დოს წრე ე ბი. ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის სპორ ტსმე ნე ბი ყო ველ წლი უ რად 
მო ნა წი ლე ო ბენ და საპ რი ზო ად გი ლებს 
იკა ვე ბენ სპორ ტის სხვა დას ხვა სა ხე ო ბებ
ში – მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ჰყავს სა ქარ თვე
ლოს და ევ რო პის ჩემ პი ო ნე ბი ჭად რაკ ში, 
ძი უ დო ში, ბერ ძნულრო მა ულ ჭი და ო ბა ში, 
მძლე ოს ნო ბა ში. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე
რია ყო ველ წარ მა ტე ბულ სპორ ტსმენს 
გა დას ცემს ფუ ლად ჯილ დოს. ბორ ჯომ ში 
ხორ ცი ელ დე ბა მა ღალ მთი ან და სახ ლე
ბებ ში მწვრთნელ თა მხარ და ჭე რის პროგ
რა მა.

20142021წლებშიგანხორციელდამუ
ნიციპალიტეტისსპორტულიობიექტების
მშენებლობარეაბილიტაციისპროექტე
ბი: მათ შორის. 2017 წელს ქ. ბორ ჯომ ში 
მო ეწ ყო 3 სპორ ტუ ლი მო ე და ნი (149,7 ათა
სი ლა რი); გან ხორ ცი ელ და ქ. ბორ ჯომ ში 
№1  სკო ლის მიმ დე ბა რედ სპორ ტუ ლი მო
ედ ნის რე ა ბი ლი ტა ცია (21,9 ათა სი ლა რი);

2018წელსახალისპორტულიმოედნე
ბი მოეწყო: ტი მო თე სუ ბან ში (33,8 ათა სი 
ლა რი) და ან დე ზიტ ში (83,2 ათა სი ლა რი); 
რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და კორ ტა ნე თი სა 
(58,7 ათა სი ლა რი) და ბე შე თის (32 ათა სი 
ლა რი) სპორ ტულ მო ედ ნებს; 

2019წელსახალისპორტულიმოედნე
ბიმოეწყოსოფლებში:დვი რი, ჩი თა ხე ვი, 
ტა ბაწ ყუ რი, რვე ლი, ყვი ბი სი, და ბა ახალ
და ბა ში, და ბა ბა კუ რი ან ში, ქ. ბორ ჯომ ში 
– წმ ნი ნოს ქ.№2, ახალ უბან ში, რუს თა ვე
ლის ქ№107, სა ბარ გოს ქუ ჩა ზე (517,4 ათა სი 
ლა რი); სო ფელ ჭო ბის ხევ სა და ცემ ში ახა
ლი სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბის მოწ ყო ბა 112,9 
ათა სი ლა რით და ფი ნან სდა; გარესავარ
ჯიშო მოწყობილობები დამონტაჟდა ქ. 
ბორ ჯომ სა და სო ფელ ტა ბაწ ყურ ში (5 ლო
კა ცია) – 92 ათა სი ლა რი; და ბა ბა კუ რი ან ში 
(5 ლო კა ცი) – 92 ათა სი ლა რი; ქ. ბორ ჯომ სა 
და და ბა წაღ ვერ ში (5 ლო კა ცია) – 92,1 ათა
სი ლა რი; სო ფელ ჭო ბის ხე ვის სკო ლის 
ეზო ში – 18,4 ათა სი ლა რი.

2020 წელს,და ბა ახალ და ბა ში, სპორ
ტკომ პლექ სის მიმ დებ რე ტე რი ტო
რი ა ზე, მო ეწ ყო გა სახ დე ლი და სვე ლი 
წერ ტი ლე ბი (26,2 ათა სი ლ); ბორ ჯო მის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე მო ეწ ყო 
6 სპორ ტუ ლი მო ე და ნი (338 ათა სი ლა რი); 
ბორ ჯომ ში, მეს ხე თის ქუ ჩის მიმ დე ბა რედ, 
მო ეწ ყო კა ლათ ბურ თის სამ ფა რი ა ნი სივ
რცე (19,5 ათა სი ლა რი); გა რე სა ვარ ჯი შო 
მოწ ყო ბი ლო ბე ბი და მონ ტაჟ და ბორ ჯომ
ში, 9 ლო კა ცი ა ზე (169,7 ათა სი ლა რი);

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში,7 სო ფელ ში (სად გე რი, და ბა, 
მზე თამ ზე, ვარ დგი ნე თი, ზა ნა ვი, ჩი თა ხე
ვი, ქვა ბის ხე ვი) და მონ ტაჟ და გა რე სა ვარ
ჯი შო მოწ ყო ბი ლო ბე ბი (140 ათა სი ლა რი); 
გან ხორ ცი ელ და ქ. ბორ ჯომ სა და სო ფელ 
ტბა ში გა რე გა მო ყე ნე ბის ფიტ ნე სის ტრე
ნა ჟო რე ბის, საჩ რდი ლო ბე ლი ფან ჩა ტუ
რი სა და მო ედ ნის მოწ ყო ბის სა ხელ მწი
ფო შეს ყიდ ვა/მონ ტა ჟი (47,5 ათა სი ლა რი).

20132021 წლებ ში, სპორ ტი სა და ახალ
გაზ რდო ბის საქ მე თა სა მი ნის ტროს თან 
შე თან ხმე ბით, სპორ ტულ მა ფე დე რა ცი
ებ მა, ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 14 ში
და ჩემ პი ო ნა ტი (143,6 ათა სი ლა რი), 1 სა
ერ თა შო რი სო ტურ ნი რი (128 ათა სი ლა რი) 
და 180 სას წავ ლო საწ ვრთნე ლი შეკ რე ბა 
(4 მლნ 770 ათა სი ლა რი) ჩა ა ტა რეს. სა მი
ნის ტრომ და ა ფი ნან სა ქუ ჩის სა ვარ ჯი შო 
მოწ ყო ბი ლო ბის მშე ნებ ლო ბა (27,5 ათა სი 
ლა რი) და, 2020 წელს მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
გა დას ცა სპორ ტუ ლი ინ ვენ ტა რი და ეკი
პი რე ბა (10 ათა სი ლა რი).

გა სულ წლებ ში, ბორ ჯო მის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში, გა ი მარ თა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სპორტული ღონისძიებები: 2018 წელს 
სა ქარ თვე ლოს თა სის გა თა მა შე ბა სამ
თოთხი ლა მუ რებ ში; 2019 წელს სა ქარ
თვე ლოს თა სის გა თა მა შე ბა სამ თოთხი
ლა მუ რებ სა და სნო უ ბორდ კროს ში; 2021
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მართლწესრიგიწელსგა ი მარ თე ბა სა ქარ თვე ლოს ჩემ პი
ო ნა ტი ტრამ პლი ნი დან ხტო მა ში; გა ი მარ
თე ბა, აგ რეთ ვე საერთაშორისო ტურნი
რები: მსოფ ლიო თა სის გა თა მა შე ბა სკი 
კროს ში; მსოფ ლიო თა სის გა თა მა შე ბა 
სნო უ ბორდ კროს ში; მსოფ ლიო თა სი გა
თა მა შე ბა თხი ლა მუ რე ბით სრი ალ ში.

20132021 წლებში გა ნათ ლე ბის, კულ
ტუ რის სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო ბის 
სფე რო ში, სპორ ტის მი მარ თუ ლე ბით გან
ხორ ცი ე ლე ბულ სხვა დას ხვა ღო ნის ძი ე ბა
ში 1 მლნ ლა რი და ი ხარ ჯა.

ახალგაზრდულიპოლიტიკა
20172021 წლებ ში ახალ გაზ რდო ბის 

სფე რო ში სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო ბის 
საქ მე თა სა მი ნის ტრომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში სხვა დას ხვა სა ხის პრო ექ ტი გა ნა ხორ
ცი ე ლა: ჯო მარ დო ბის ტურ ნი რი (სულ 54 
მო ნა წი ლე); ,,სა ქარ თვე ლოს თა სი ლაშ
ქრო ბა ში“; ინ კლუ ზი უ რი ჯო მარ დო ბის 
ტურ ნი რი, სა დაც მო ნა წი ლე ობ დნენ 4 რე
გი ო ნის დღის ცენ ტრის მო სარ გებ ლე ე ბი, 
ცნო ბილ სა ხე ებ თან ერ თად (სულ 50 მო
ნა წი ლე). 

20172020 წლებ ში ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი 
წე სის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სა და სხვა დას ხვა 
სა ხე ო ბის სპორ ტულ და გა სარ თობშე
მეც ნე ბით პრო ექ ტებ ზე და ი ხარ ჯა – 1მლნ
110,6ათასილა რი;

ხორ ცი ელ დე ბა ახალგაზრდობისმხარ
დაჭერის ქვეპროგრამა, რომ ლის ფარ
გლებ შიც, კულ ტუ რის, ხე ლოვ ნე ბის, ერუ დი
ცი ის, გა ნათ ლე ბი სა და სპორ ტის სფე რო ში 
წარ მა ტე ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბის ხელ შეწ
ყო ბი სა და მა ღა ლი მოს წრე ბის სტუ დენ
ტე ბის (ბა კა ლავ რი) წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით, 
ჯილ დო გა ი ცე მა სა ხელ მწი ფო უმაღ ლე სი 
სას წავ ლებ ლის წარ ჩი ნე ბულ სტუ დენ ტებ
ზე. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი გაგ რძელ დე ბა და 
გა ფარ თოვ დე ბა – და ჯილ დო ე ბა გავ რცელ
დე ბა კერ ძო უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლის 
სტუ დენ ტებ ზეც.

2019 წლი დან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე
რი ის ბი უ ჯეტს და ე მა ტა ახალ გაზ რდო ბის 
მხარ და ჭე რის ქვეპროგ რა მის ბი უ ჯე ტი, 
რომ ლის ფარ გლებ შიც შე იქ მნა ახალ გაზ
რდუ ლი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი.

2021 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში ჩა ტარ
და ახა ლგა ზრდე ბის სა ჭი რო ე ბის კვლე ვა; 
მე2 კვარ ტალ ში დას რულ დე ბა ად გი ლობ
რივ ახალ გაზ რდულ სტრა ტე გი ა სა და სა
მოქ მე დო გეგ მა ზე მუ შა ო ბა. 

მომდევნო ოთხი წლის განმავლო
ბაში კულტურის, სპორტისადა ახალ
გაზრდული მიმართულებებით ბორ
ჯომის მუნიციპალიტეტში შემდეგი
ღონისძიებებიგატარდება:

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

 � გა იზ რდე ბა კულ ტუ რის ხელ მი საწ
ვდო მო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო
სახ ლე ო ბის თვის; ხე ლი შე ეწ ყო ბა 
სა ხე ლოვ ნე ბო გა ნათ ლე ბის გან ვი
თა რე ბას;

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

 � გაგ რძელ დე ბა ბორ ჯო მის მხა რეთ
მცოდ ნე ო ბის მუ ზე უ მის რე ა ბი ლი ტა
ცია – 2,5 მლნ ლა რი;

 � და გეგ მი ლია: სო ფელ ცე მი სა და 
რვე ლის ბიბ ლი ო თე კე ბის სა ხუ რა
ვე ბის შე კე თე ბა (110 ათა სი ლა რი); 
ბა ლან თის ბიბ ლი ო თე კის რე ბი ლი
ტა ცია; შე კეთ დე ბა ქვა ბის ხე ვის ბიბ
ლი ო თე კის შე ნო ბა; გა რე მონ ტდე ბა 
სა რა ი ო ნო სა ბავ შვო ბიბ ლი ო თე კა, 
აგ რეთ ვე – ახალ და ბის, რვე ლი სა და 
ან დე ზი ტის ბიბ ლი ო თე კე ბი; და გეგ
მი ლია ბორ ჯო მის მუ სი კა ლუ რი სკო
ლის შე ნო ბის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა
მუ შა ო ე ბი – 616,8 ათა სი ლა რი;

 � და გეგ მი ლია სა ბავ შვო ბიბ ლი ო თე
კა ში სვე ლი წერ ტი ლე ბის მოწ ყო ბა, 
ია ტა კის შეც ვლა, კოს მე ტი კი რუ რი 
რე მონ ტი. ასე ვე შე ნო ბის სა ხუ რა ვი

დანაშაულისსტატისტიკა
20172020 წლებში, ბორჯომის მუნიცი

პალიტეტში, მძიმე დანაშაულის (იმ 5 სა
ხეობის – მკვლელობა, ჯანმრთელობის
განზრახ მძიმე დაზიანება, გაუპატიურება,
ძარცვა, ყაჩაღობა, რაც არსებითად გან
საზღვრავს კრიმინოგენური მდგომარეო
ბის სურათს, მიხედვით) სტატისტიკა მოყ
ვანილიაცხრილში:

მძი მე და ნა შა უ ლის სტა ტის ტი კა მოწ
მობს, რომ ბორ ჯო მის 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 24 შემ თხვე ვა, 
რო მელ თა გან გახ სნი ლია – 15, ანუ 62,5%, 
რაც გახ სნის სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე
ბე ლია. სტა ტის ტი კით დას ტურ დე ბა, რომ 
მძი მე და ნა შა უ ლის რე გის ტრი რე ბუ ლი შემ
თხვე ვე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში იშ ვი ა თია, ყო
ველ წლი უ რად 78 შემ თხვე ვის ფარ გლებ
შია, ხო ლო მა თი არ სე ბი თი ზრდა წლე ბის 
მი ხედ ვით არ შე ი ნიშ ნე ბა. 

სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბი სა 
და მარ თლწეს რი გის ეფექ ტი ა ნი სის ტე
მის უზ რუნ ველ ყო ფის თვის შინაგან საქმე
თა სამინისტროს შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა 
გაგ რძელ დე ბა „სისტემური განახლების“
კონ ცეფ ცი ის შე სა ბა მი სად. უმ ნიშ ვნე ლო
ვა ნე სია, რომ გაღ რმავ დე ბა კრიმინალუ
რი პოლიციის რეფორმა; კერ ძოდ, კრი მი
ნა ლურ პო ლი ცი ა ში დას რულ დე ბა სა უბ ნო 
მი მარ თუ ლე ბის ეტა პობ რი ვი ჩა ნაც ვლე ბა 
სა ზო გა დო ე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა პო ლი
ციო საქ მი ა ნო ბის მო დე ლით. გან ვი თარ დე
ბა თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი
სი მართლწესრიგისოფიცრისინსტიტუტი,
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
სტა ტის ტი კა მოწ მობს, რომ სა ან გა რიშ

გე ბო პე რი ოდ ში (20172020 წ.წ.) მოქ მედ 
პრო ბა ცი ო ნერ თა რა ო დე ნო ბა სტა ბი ლუ
რია, წი ნა წლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, აღარ 
იზ რდე ბა და 145165ის ფარ გლებ შია; წლე
ბის მი ხედ ვით, მცირ დე ბა პრო ბა ცი ო ნერ თა 
შო რის გან მე ო რე ბით ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ
ლის შემ თხვე ვა თა რიც ხვი და პრო ცენ ტუ ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლიც, რო მე ლიც 7%ს არ აღე მა
ტე ბა (2017 წე ლი), ხო ლო გა სულ 2020 წელს, 
ასე თი შემ თხვე ვა სა ერ თოდ არ აღ რიც ხუ
ლა. პრო ბა ცი ო ნერ თა შო რის რე ცი დი ვის 
მაჩ ვე ნებ ლის კლე ბა ასე ვე მი უ თი თებს, რომ 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა უმ ჯო ბეს და კრი მი ნო
გე ნუ რი ვი თა რე ბა და იგი სტა ბი ლუ რია. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მი უ ხე და ვად პან დე
მი ი სა, 2020 წელს მო ხერ ხდა 2 პრო ბა ცი ო

მძიმედანაშაულისახეობათამიხედვით 2017 2018 2019 2020

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

0
0

0
0

1
1

0
0

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

0

0

2

2

3

1

2

0

გაუპატიურება (სსკს137ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

0
0

1
0

1
0

2
0

ძარცვა (სსკს 178ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

2
2

4
4

3
3

3
2

ყაჩაღობა (სსკს 179ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

0
0

0
0

0
0

0
0

სულ
მათ შორის გახსნილი

2
2

7
6

8
5

7
2

ცხ.1ბორჯომისმუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულიმძიმედანაშაული20172020წწ.

ნერს მო ნა წი ლე ო ბა მი ე ღო სო ცი ა ლუ რი რე
ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მა ში. სა მო მავ ლოდ, 
პან დე მი ის გა მოწ ვე ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
პრო ბა ცი ის სა ა გენ ტო გეგ მავს ასეთ პროგ
რა მა თა გა ფარ თო ე ბა სა და ეფექ ტი ა ნად 
გან ხორ ცი ე ლე ბას. ასე ვე, გან ზრა ხუ ლია 
მსჯავ რდე ბულ თა აქ ტი უ რი ხელ შეწ ყო ბა მა
თი ად გილ ზე, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და სა საქ
მებ ლად. 

ბორჯომისიუსტიციისსახლიდა
საზოგადოებრივიცენტრები

2016წლისივნისიდანქალაქბორჯომში
შეუფერხებლად მუშაობს იუსტიციის სახ
ლი, რომელიც მოსახლეობას 400მდე სა
ხისმომსახურეობასუწევს;

იუს ტი ცი ის სახ ლის გახ სნის შემ დგომ, 
ბორ ჯო მის 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 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და აუ ცი ლე ბე ლი დო კუ მენ
ტე ბი. სწრა ფად და მო ხერ ხე ბუ ლად, ზედ მე
ტი ბი უ როკ რა ტი უ ლი ბა რი ე რე ბის გა რე შე, 
და ა რე გის ტრი როს უძ რავ ნივ თზე სა კუთ რე
ბა, გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა მე წარ მეო თუ არა სა
მე წარ მეო იუ რი დი უ ლი პი რის რე გის ტრა ცია 
და სხვ. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ იუს ტი ცი ის 
სახ ლის მომ სა ხუ რე ო ბით კმა ყო ფი ლე ბის 
ხა რის ხი, ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე სა ბა
მი სად – 92%ს აღ წევს, რაც სა ჯა რო მომ სა ხუ
რე ო ბის სფე რო ში ერთერ თი ყვე ლა ზე მა ღა
ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია.

2017 წლის ად გი ლობ რივ არ ჩევ ნებ ზე, 
„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ
რა მა ში, სა ზო გა დო ებ რივ მომ სა ხუ რე ო ბა თა 
ხა რის ხობ რი ვი გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და მა თი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბი სათ ვის ერთერთ პრი
ო რი ტე ტად და სა ხელ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
და სახ ლე ბებ ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრე
ბის ამოქ მე დე ბა. საზოგადოებრივი 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, რო მელ საც სპე ცი ა ლუ რად ამ მიზ
ნით მა ღა ლი პრო ფე სი ული სტან დარ ტე ბით 
მომ ზა დე ბუ ლი პერ სო ნა ლი ახორ ცი ე ლებს; 
იმავ 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.

მუნიციპალიტეტში პირველი საზოგა
დოებრივი ცენტრი გაიხსნა დაბა ბაკური
ანში,2017წლის5ოქტომბერს.

პრობაციონერთასტატისტიკა 2017წ 2018წ 2019წ 2020წ

მოქ მედ პრო ბა ცი ო ნერ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 159 166 162 145

არას რულ წლო ვან მოქ მედ პრო ბა ცი ო ნერ თა რა
ო დე ნო ბა 0 3 2 1

და ნა შა უ ლის რე ცი დი ვის შემ თხვე ვე ბი 11 (6,9%) 9 (5,4%) 5 (3,1%) 0

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 2

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

0 0 0 0

ცხ.2პრობაციონერთასტატისტიკაბორჯომისმუნიციპალიტეტში

სა და ფა სა დის რე ა ბი ლი ტა ცია – 300 
ათა სი ლა რი;

 � და ბა ახალ და ბა ში, რუს თა ვე ლის ქუ
ჩა ზე, კულ ტუ რის ცენ ტრის შე ნო ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცია – 300,2 ათა სი ლა რი 
(მიმ დი ნა რე ობს სა რე ა ბი ლი ტა ციო 
სა მუ შა ო ე ბი, რეგ. ფონ დი 2021 წ.) ; 

 � ბორ ჯო მის კულ ტუ რი სა და ხე ლოვ ნე
ბის ცენ ტრის შე ნო ბის რე ა ბი ლი ტა
ცია – 1,5 მლნ ლა რი;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი არ ქე
ო ლო გი უ რი ძეგ ლე ბის/ობი ექ ტე ბის 
ინ ვენ ტა რი ზა ცია (ღი რე ბუ ლე ბა 8,4 
ათა სი ლა რი), ინ დუს ტრი უ ლი მემ
კვიდ რე ო ბის მუ ზე უ მის ექ სპო ზი ცი ის 
მომ ზა დე ბა ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ
რის შე ნო ბა ში, ბორ ჯო მის მი ნე რა
ლუ რი წყლის პარ კში (ღი რე ბუ ლე ბა 
450 ათა სი ლა რი); 

 � და გეგ მი ლია სხვა დას ხვა სა ხე ო ბის 
სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი – 416,1 
ათა სი ლა რი;

 � განხორციელდება სპორტული ობი
ექტების მშენებლობარეაბილი
ტაცია, მათ შორის, სკვე რე ბი სა და 
სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბის რე ა ბი ლი ტა
ცია (ღირებულება – 1,5 მლნლარი);
2022 წელს – ბორ ჯომ ში ტურ ბა ზის 
მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე ფეხ ბურ
თის მო ედ ნი სა და ჩოგ ბურ თის კორ
ტის მოწ ყო ბა – 475,9 ათა სი ლა რი; 
სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბის მოწ ყო ბასა
რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი ბორ
ჯომ ში (მეს ხე თის ქ. 107);

 � 20222023 წლებ ში, და გეგ მი ლია ბორ
ჯო მის ცენ ტრა ლუ რი სტა დი ო ნის რე
ა ბი ლი ტა ცია – 4მილიონ300ათასი
ლარი;

 � 2021 წელს, სოფ ლის მხარ და ჭე რის 
პროგ რა მის ფარ გლებ ში, 5 სო ფელ
ში (სად გე რი, ლა რე ბი, ბე შე თი, დი დი 
მი ტარ ბი, რვე ლი) და მონ ტაჟ დე ბა გა
რე სა ვარ ჯი შო მოწ ყო ბი ლო ბე ბი – 100 
ათა სი ლა რი;

 � 2021 წელს, სოფ ლის პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში, გან ხორ ცი ელ დე ბა სო
ფელ სა ნა ვის სპორ ტუ ლი მო ე დ ნის 
რე ა ბი ლი ტა ცია, და ბა ახალ და ბის 
სპორ ტუ ლი მო ე დ ნის შე მო ღობ ვა და 
სოფ. სა კი რე სა და ტაძ რის ში სპორ
ტუ ლი მო ე დ ნის მო სამ ზა დე ბე ლი სა
მუ შა ო ე ბი. 

 � 2022 წელს და გეგ მი ლია მსოფ ლი ო 
ჩემ პი ო ნა ტი ფრის ტა ილ სა და სნო უ
ბორ დში;

 � 2025 წელს და გეგ მი ლია ევ რო პის 
ზამ თრის ახალ გაზ რდუ ლი ოლიმ პი უ
რი ფეს ტი ვა ლი;

 � გაგ რძელ დე ბა მა ღალ მთი ან და სახ
ლე ბებ ში მწვრთნელ თა მხარ და ჭე
რის პროგ რა მა;

 � 20212023 წლებ ში ცხოვ რე ბის ჯან სა
ღი წე სის პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით, 
სხვა დას ხვა სა ხე ო ბის სპორ ტულ 
და გა სარ თობშე მეც ნე ბი თი პრო
ექ ტე ბის თვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
1 მლნ 36,5 ათა სი ლა რი;

 � ახალ გაზ რდო ბის მხარ და ჭე რის 
ქვეპ როგ რა მის ფარ გლებ ში, კულ
ტუ რის, ხე ლოვ ნე ბის, ერუ დი ცი ის, 
გა ნათ ლე ბი სა და სპორ ტის სფე რო
ში წარ მა ტე ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბის 
ხელ შეწ ყო ბი სა და მა ღა ლი მოს წრე
ბის სტუ დენ ტე ბის (ბა კა ლავ რი) წა
ხა ლი სე ბის მიზ ნით, ჯილ დო გა ი ცე მა 
სა ხელ მწი ფო უმაღ ლე სი სას წავ ლებ
ლის წარ ჩი ნე ბულ სტუ დენ ტებ ზე. აღ
ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი გაგ რძელ დე ბა და 
გა ფარ თოვ დე ბა – და ჯილ დო ე ბა გავ
რცელ დე ბა კერ ძო უმაღ ლე სი სას
წავ ლებ ლის სტუ დენ ტებ ზეც.

 � 2021 წელს გა დამ ზად დე ბა ბორ ჯო მის 
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!
ბორჯომი და მისი შემოგარენი ულამაზესი ადგილებით დახუნძლულ საქართველოშიც კი ერთერთი ყველაზე გამორჩეული მუნიციპალიტეტია, რო

მელიც მსოფლიო მასშტაბითაა ცნობილი და არამხოლოდ ქვეყნის მოსახლეობაზე, არამედ უცხოელ სტუმრებზეც წარუშლელ შთაბეჭდილებას ტოვე
ბს.

საამაყოა, როდესაც გაქვს შესაძლებლობა შენი ქვეყნის ერთერთ სავიზიტო ბარათზე, უნიკალურ ტყეპარკზე, კარგად ნაცნობ, მშრომელ, კეთილ, 
სტუმარმასპინძლობით გამორჩეულ ხალხზე იზრუნო.

2017 წლიდან – დღემდე, საკრებულოს წევრი ვარ, ვიკავებდი სხვადასხვა თანამდებობას და ვიცი, რომ განვლილი 4 წლის განმავლობაში განხორცი
ელებული სამუშაოს კვალდაკვალ, წინ კიდევ ბევრი გამოწვევაა. მთელი ეს დრო საკუთარი თვალით ვხედავდი, როგორ ვითარდებოდა მუნიციპალი
ტეტი და შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ მერად ჩემი არჩევის შემდეგ კვლავ გაგრძელდება კურსი, რაც ჩვენი მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვისაა 
აუცილებელი.

ჩვენ გვაქვს რეალური მიზნები, რომელსაც აუცილებლად განვახორციელებთ. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში მოვაწყობთ თანამედროვე სპო
რტულ ინფრასტრუქტურას, შევქმნით ახალ, კომფორტულ ტურისტულ ლოკაციებს, განვავითარებთ სამთოსათხილამურო სპორტს. სოფლებში მოვა
წყობთ თანამედროვე ინფრასტრუქტურას და მაქსიმალურად ავითვისებთ იმ უდიდეს რეკრეაციულ თუ სამედიცინო ტურისტულ პოტენციალს, რომე
ლიც მეტი სამუშაო ადგილის შექმნის, ადგილობრივთათვის დამატებითი შემოსავლის მიღების, საერთო კეთილდღეობის ზრდისა და სწრაფი ტემპით 
განვითარების საწინდარია.

მხარდაჭერის იმედი მაქვს და მჯერა, თქვენი მაქსიმალური ჩართულობით, 4 წლის შემდეგ ჩვენი მუნიციპალიტეტი კიდევ უფრო ლამაზი, ინვესტო
რებისა და ტურისტებისთვის კი უფრო მიმზიდველი იქნება.

ერთად აუცილებლად გავიმარჯვებთ!

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

 � დაუშვებელია სახელმწიფოდა მუნიციპალურითანამდებობის
პირებისმიერსამსახურებრივიმდგომარეობისგამოყენებაამომ-
რჩევლისმიერამათუიმსაარჩევნოსუბიექტისმხარდაჭერისან
მხარდაჭერისგანთავისშეკავებისუზრუნველყოფისმიზნით;

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

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

 � კენჭისყრისკაბინაშიფოტოდავიდეოგადაღება,აგრეთვეშევსე-
ბულისაარჩევნობიულეტენისსხვაპირთათვისჩვენებადაუშვე-
ბელია;

 � დაუშვებელიახმისმიცემასხვაამომრჩევლისნაცვლად,აგრეთვე
საარჩევნობიულეტენისშევსებასხვაპირისთანდასწრებით;

 � კენჭისყრისშენობაშიკენჭისყრისდღის8საათიდან20საათამდე
აკრძალულიასაარჩევნოაგიტაცია;

 � მოვუწოდებთყველაპარტიისაქტივისტს,მხარდამჭერსადაამომ-
რჩეველს,თავიშეიკავონსაარჩევნოუბნისმიმდებარეტერიტო-
რიაზედაყოვნებისგან;

 � აკრძალულიაკენჭისყრისშენობაშიანკენჭისყრისშენობისმიმ-
დებარედამომრჩევლისგადაადგილებისფიზიკურადშეფერხება.

„ქართულიოცნების“საარჩევნოშტაბიყველაამომრჩეველსდასაჯარომოსამსახურესმოუწოდებს,კენ
ჭისყრისდღემდედაკენჭისყრისდღესდაიცვანქცევისშემდეგიწესები:
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