
Size, placement and color combinations

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

„ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო



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

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

ადგილობრივიბიუჯეტი
გასულიწლებისგანმავლობაში,მნიშ

ვნელოვნად გაიზარდა ხელისუფლების
მიერგორისმუნიციპალიტეტშიგანხორ
ციელებული პროგრამებისა და პროექ
ტებისმოცულობა. იზ რდე ბა ად გი ლობ
რი ვი ბი უ ჯე ტის ხარ ჯვი თი ნა წი ლი – 2013 
წელს 35 მლნ იყო, 2021 წლის საპ როგ ნო
ზო მაჩ ვე ნე ბე ლი 60 მლნ ლა რია, იზ რდე
ბა ზო გა დად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუ თა
რი სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბიც – თუ 2013 
წელს ად გი ლობ რივ მა ბი უ ჯეტ მა სულ  5,3 
მლნ ლა რი მი ი ღო, 2021 წელს გა და სა ხა
დებ ში შე მო სავ ლე ბის საპ როგ ნო ზო მაჩ
ვე ნე ბე ლი 43,4 მლნ ლარს შე ად გენს.

სოფლისმეურნეობა
სოფლის მეურნეობის განვითარე

ბა,სოფლისმეურნეობისპროდუქციის

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

20142021 წლებ ში, გო რის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში, გა რე მოს დაც ვი სა და 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტრომ 
გადამამუშავებელი და შემნახველი
საწარმოების თანადაფინანსების 30
პროექტი გა ნა ხორ ცი ე ლა (ჯა მუ რი ინ
ვეს ტი ცია 39 893 986 ლა რი, თა ნა მო ნა
წი ლე ო ბა 16 462 832 ლა რი). პროგ რა
მით „ახალგაზრდა მეწარმე“, 20182021 
წლებ ში მხარ და ჭე რი ლია 7 პრო ექ ტი 
(ჯა მუ რად 633 276 ლა რი, სა ხელ მწი
ფოს თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 238 654 ლა
რი). პროგ რამთ „დანერგე მომავალი“,
20152021 წლებ ში, 1 727 ჰექ ტარ ზე გან
ხორ ცი ელ და 501 პრო ექ ტი (ჯა მუ რად 
24 955 986 ლა რი). აგროდაზღვევის
პროგრამით, 20142021 წლებ ში, ჯა
მუ რად, დაზ ღვე უ ლია 12 068 ჰექ ტა რი 
(მო სავ ლის ღი რე ბუ ლე ბა 195 409 356 
ლა რი), რი თაც 4  556მა 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  13  457  495 ლა რი გა ი ცა. სა
სოფლოსამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის პროგ რა მით დღე ი სათ
ვის მოქ მე დებს 29 კო ო პე რა ტი ვი (233 
მე პა იე, მო ბი ლი ზე ბუ ლი კა პი ტა ლი  823 
247  ლა რი). შეღავათიანიაგროკრედი
ტით, 20132021 წლებ ში, ჯა მუ რად 187 
170 013 ლა რის პრო ექ ტე ბი გან ხორ
ცი ელ და (თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 29 012 
073 ლა რი), რი თაც 1 779მა უნი კა ლურ
მა ბე ნე ფი ცი არ მა ისარ გებ ლა. სოფ
ლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მოქნილობის
თანადაფინანსების პროგრამით და
ფი ნან სდა 159 პრო ექ ტი (ჯა მუ რად 7 959 
159 ლა რი, თა ნა და ფი ნან სე ბა 3 086 143 

ლა რი). 2019 წელს და იწ ყო სასოფლო
სამეურნეოტექნიკისთანადაფინანსე
ბის პროგრამა,რომ ლის ფარ გლებ შიც 
შეს ყი დუ ლია 874 760 ლა რის ტექ ნი კა 
(სა ხელ მწი ფოს თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 433 
343 ლა რი). 2020 წლი დან ამოქ მედ და 
აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგ
რამა და გან ხორ ცი ელ და 42 პრო ექ ტი 
(ჯა მუ რად 1 480  543 ლა რი, თა ნა და ფი
ნან სე ბა 791 084 ლა რი). სამელიორაციო
სამუშაოებზე, 20132020 წლებ ში, 14 366 
168 ლა რი და ი ხარ ჯა, შე დე გად წყა ლუზ
რუნ ველ ყო ფი ლი მი წის ფარ თო ბი, ბო
ლო წლებ ში, 0დან (2013 წელს) 4 857 
ჰექ ტრამ დე (2020 წელს) გა ი ზარ და. 2013 
წლი დან დღემ დე, ქვეყ ნის მას შტა ბით, 
სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რით, უსას
ყიდ ლოდ ხორ ცი ელ დე ბა სხვა დას ხვა 
ვეტერინარულიღონისძიება: ვაქ ცი ნა
ცია, 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 ბა სა და სა ექ სპორ ტო 
პო ტენ ცი ა ლის გაზ რდას. 

 � მომდევნო წლებში გაგრძელდე
ბასოფლისმეურნეობისხელშემ
წყობი პროგრამები, რაც მუნიცი
პალიტეტში რამდენიმე ასეული
ახალი სამუშაო ადგილის შექ
მნასა და სოფლად დასაქმებუ
ლი ადამიანების შემოსავლების
ზრდასუზრუნველყოფს;

 � ქვეყნის მასშტაბით 2024 წლამდე
განხორციელდება 1.2 მილიონი
ჰექტარი მიწის სისტემური რე
გისტრაცია,რითაცპრაქტიკულად
მიწის რეგისტრაციის პრობლემა
სრულადაღმოიფხვრება;

 � 2024 წლისთვის მუნიციპალიტე
ტის ტერიტორიაზე დაგეგმილია
სარწყავი წყლით უზრუნველყო
ფილიფართობის18367ჰექტრამ
დეზრდა;

 � უახლოესმომავალში,სეტყვისგან
დასაცავადშიდაქართლი, კახე
თის მსგავსად,  უზრუნველყოფი
ლი იქნება სეტყვისგან დამცავი
სისტემებით.

მეწარმეობისგანვითარება
მეწარმეობის განვითარებადა, ზო

გადად, სამეწარმეო სულისკვეთების
გაძლიერება ხელისუფლების ერთ
ერთი მთავარი ამოცანაა. ამ თვალ
საზრისით, მოქმედებს რამდენიმე
სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც
ორიენტირებულია მეწარმეობის ხელ
შეწყობაზე.

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, პროგ რა
მით „აწარმოე საქართველოში“  და
ფი ნან სდა 5 სა წარ მო (ინ ვეს ტი ცია ჯა
მუ რად 6 178 749 ლა რი, და საქ მე ბუ ლია 
64 ადა მი ა ნი). ამა ვე პროგრამის სას
ტუმროსკომპონენტშიხე ლი შე ეწ ყო 2 
სას ტუმ როს მშე ნებ ლო ბას (ჯა მუ რად 13 
498 725 ლა რი, და საქ მდა 73 ადა მი ა ნი, 
ჯა მუ რად მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 140 ახა ლი 
სას ტუმ რო ნო მე რი შე ე მა ტა).  მიკრო
და მცირე მეწარმეობის მხარდამჭე
რი პროგრამით, „აწარ მოე სა ქარ თვე
ლო ში“ მხარ და ჭე რით, 2 091 940 ლა რის 
გრან ტი გა ი ცა. გან ხორ ცი ელ და 2 778 615 
ლა რის ინ ვეს ტი ცია. ჯა მუ რად და ფი
ნან სდა 269 პრო ექ ტი (არ სე ბუ ლი ბიზ ნე
სის გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით – 98, ახა ლი 
„სტარ ტა პის“ მხარ და სა ჭე რად 171 პრო
ექ ტი). 

ენერგეტიკა
საქართველოს ენერგეტიკული პო

ლიტიკის უმთავრესი მიზანია ქვეყ
ნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების
გაძლიერება და ენერგოდამოუკიდებ
ლობის ხარისხის ამაღლება. ჩვენი
გუნდის ენერგეტიკული პოლიტიკის
ძირითადი ამოცანა იმპორტირებულ
ენერგორესურსებზე დამოკიდებულე
ბის ეტაპობრივ შემცირებასდა ადგი
ლობრივირესურსებისეფექტურათვი
სებასუკავშირდება.

ში და ქარ თლის რე გი ონ ში, 20122021 
წლებ ში, ექ სპლო ა ტა ცი ა ში შე ვი და 2 
ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი და 1 ქა რის 
ელექ ტრო სად გუ რი (ჯა მუ რი დად გმუ
ლი სიმ ძლავ რე 23 მგვტ, ინ ვეს ტი ცია 
38 მლნ აშშ დო ლა რი). ამეტაპზეშიდა
ქართლის რეგიონში ტექნიკურეკო
ნომიკური კვლევის ეტაპზეა შემდეგი
ენერგეტიკული პროექტები: მე ტე ხი 
ჰე სი 1 (56 500 000 მლნ აშშ დო ლა რი; 
დადგმ.სიმ ძლავ რე 36,70 მგვტ);  მე ტე
ხი ჰე სი 2 (20 000 000 მლნ აშშ დო ლა
რი; დადგმ.სიმ ძლავ რე 10,00 მგვტ); 
კას პის ქა რის ელ სად გუ რი (78 000 000 
მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ.სიმ ძლავ რე 
50,00 მგვტ); ფლე ვის ქა რის ელ სად გუ რი 
(46  700 706 მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ.
სიმ ძლავ რე 34,50 მგვტ); 

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 20132021 
წლებ ში, გაზიფიცირებულია18 107აბო
ნენტი. 2022 წელს იგეგ მე ბა სო ფელ 
კვარ ხი თის გა ზი ფი ცი რე ბა (126 პო ტენ
ცი უ რი აბო ნენ ტი). 20132017 წლებ ში, 
ორისოფლის:ზემოქსოვრისისადაგაგ
ლოანთუბნის24ოჯახიელექტროენერ
გიისმიწოდებისქსელშიჩაერთო.16 238 
აბო ნენტს და უ მონ ტაჟ და ინდივიდუა
ლური მრიცხველი, რი თაც მო სახ ლე ო
ბის ელექ ტრო ე ნერ გი ით უზ რუნ ველ ყო
ფის სა კით ხი სრუ ლად მო წეს რიგ და.

ტურიზმი
„ქართული ოცნების“ გონივრული

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

ტურიზმის განვითარების მიზნით,
გან ხორ ცი ელ და რე გი ო ნის ტუ რის ტუ
ლი რე სურ სე ბის სრუ ლი ინ ვენ ტა რი ზა
ცია, მიმ დი ნა რე ობს ტუ რის ტუ ლი მარ
შრუ ტე ბის კვლე ვის პრო ექ ტი. გორში
დამონტაჟდა ორ მხრი ვი მა ნა თო ბე
ლი კონ სტრუქ ცი ე ბი, სა რეკ ლა მო კონ
სტრუქ ცი ა ზე გან თავ სდა რუ კა და ინ
ფორ მა ცია ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის 
შე სა ხებ; ქა ლაქ ში და მონ ტაჟ და ტუ
რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის მი მარ თუ ლე ბის 
მა ნიშ ნებ ლე ბი.  „ღვინის გზის“ პრო
ექტით განხორციელდა ღვი ნის ტუ
რიზ მში ჩარ თუ ლი ობი ექ ტე ბის იდენ
ტი ფი ცი რე ბა, საგ ზაო მი მარ თუ ლე ბის 
მა ნიშ ნებ ლე ბის დამ ზა დე ბამონ ტა ჟი. 
ატე ნის ხე ო ბა ში მო ეწ ყო სა პიკ ნი კე ინ
ფრას ტრუქ ტუ რა. ასე ვე განხორციელდა
შემდეგი პროექტები:  გორ ში, ლომ ჭა
ბუ კის მიმ დე ბა რე სკვე რის ტე რი ტო რი
ა ზე ტუ რის ტუ ლი ცენ ტრის მოწ ყო ბა; 
გო რის ცი ხის მიმ დე ბა რედ ტუ რის ტუ
ლი მარ შრუ ტის შექ მნა და ცი ხის ზე და 
პლა ტო ზე სა მუ ზე უ მოსა გა მო ფე ნო სივ
რცის მოწ ყო ბა. ატე ნის   სი ო ნის  მიმ
დე ბა რედ მო ეწ ყო  სვე ლი  წერ ტი ლე ბი  

ეკონომიკა
გორის მუნიციპალიტეტი
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და  სა პარ კინ გე  ად გი ლე ბი,   ტა ნას  ხე
ო ბა ში მიმ დი ნა რე ობს   სა პიკ ნი კე  და  
სა კემ პინ გე   ად გი ლის  კე თილ მოწ ყო
ბა.   გან ხილ ვის  პრო ცეს შია   ატე ნის  
ხე ო ბის   და ცულ   ტე რი ტო რი ად   გა
მოც ხა დე ბის  პრო ექ ტი,  რაც  დი დად  
შე უწ ყობს  ხელს  მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში  
ტუ რიზ მის  გან ვი თა რე ბას.    ტუ რის
ტე ბის თვის  ხელ მი საწ ვდო მი   გახ და   
სო ფელ  ბერ ბუკ თან,   ,,გუ და ბერ ტყას“ 
ფერ დობ ზე,  უძ ვე ლე სი   არ ქე ო ლო გი
უ რი  გათ ხრე ბის   გაც ნო ბა,  მო ეწ ყო  
გად მო სა ხე დი,  სა ი და ნაც  კარ გად  ჩანს  
ოკუ პი რე ბუ ლი  ტე რი ტო რი ე ბი.    სერ გი  
მა კა ლა თი ას  სა ხე ლო ბის  გო რის  ის
ტო რი ულეთ ნოგ რა ფი ულ   მუ ზე უმ ში  
გა იხ სნა   მსოფ ლი ოს  უნი კა ლუ რი   კო
ლექ ცი ე ბის   ნუ მიზ მა ტი კუ რი  დარ ბა ზი.   

 � „ქართულიოცნების“გუნდისგეგ
მის თანახმად, საშუალოვადიან
პერიოდში,2025წლისთვისქვეყა
ნას 10 მილიონი მოგზაური ეწვე
ვა,ხოლოტურიზმიდანმიღებული
შემოსავალი 4.2 მილიარდ დო
ლარსგაუთანაბრდება;

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

გარემოსდაცვადაბუნებრივი
რესურსებითსარგებლობა

„ქართული ოცნების“ ხელისუფლე
ბაში მოსვლისთანავე, გარემოსდაც
ვითიღონისძიებებისთვალსაზრისით,
არაერთირეფორმა გატარდა.ქვეყ ნის 
მას შტა ბით, თუ 2012 წელს და ცუ ლი ტე
რი ტო რი ე ბი 519 ათა სი ჰექ ტა რი იყო, 
დღე ი სათ ვის 798 ათა სი ჰექ ტა რია. 2012
2020 წლებ ში, შე იქ მნა 26 ახა ლი და გა
ფარ თოვ და 3 და ცუ ლი ტე რი ტო რია.

20132020 წლებ ში, გორის მუნიცი
პალიტეტში, ად გი ლობ რივი მო სახ
ლე ო ბის თვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ყო
ფაც ხოვ რე ბო სარ გებ ლო ბის მიზ ნით, 
გა ცე მუ ლია 63 ათა სი კუ ბუ რი მეტ რი 
მერქნულირესურსი.20142021 წლებ ში, 
ხეტყის ორ გა ნი ზე ბუ ლად დამ ზა დე ბის 
ფარ გლებ ში, დამ ზად და 4296,5 კუ ბუ რი 
მეტ რი ხეტყე. 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.

სა მო მავ ლოდ გა ფარ თოვ დე ბა ატ
მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის, ნი ა და გი სა და 
წყლის ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გი სა და 
შე ფა სე ბის სის ტე მე ბი; გაგ რძელ დე
ბა სტი ქი უ რი გე ო ლო გი უ რი პრო ცე
სე ბის ყო ველ წლი უ რი მო ნი ტო რინ გი, 

შე ფას დე ბა გე ო ლო გი უ რი საფ რთხის 
ქვეშ არ სე ბუ ლი და სახ ლე ბე ბი და  გა
ი ცე მა რე კო მენ და ცი ე ბი გა სა ტა რე ბე
ლი დამ ცა ვი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ; 
გა რე მოს დაც ვი თი სტან დარ ტე ბი თვი
სებ რი ვად და უ ახ ლოვ დე ბა ევ რო პულ 
მოთ ხოვ ნებს; ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მის 
თა ნახ მად, 2030 წლის თვის და ცუ ლი 
ტე რი ტო რი ე ბის ფარ თო ბი 1 მი ლი ონ 
ჰექ ტარს გა უ თა ნაბ რდე ბა.

ინფრასტრუქტურადასაზოგა
დოებრივიმომსახურება

20222023 წლებში, გორის მუნიცი
პალიტეტში, ინფრასტრუქტურისა და
საზოგადოებრივიმომსახურებისგაუმ
ჯობესებაგანვითარებაზე განსაკუთ
რებულიაქცენტიგაკეთდება.

20132020 წლებ ში, გორ ში, ადგილობ
რივიმნიშვნელობისგზებისრე 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, 62 მი ლი ონ ლა რამ დე და ი ხარ ჯა. 
აშენ და 2 და რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და 
4 ხიდს. 20132020 წლებ ში სტიქიითდა
ზი ა ნე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა რე
ა ბი ლი ტა ცი ოდ სა ხელ მწი ფომ 4.5 მლნ 
ლა რის კომ პენ სა ცია გა მო ყო.

ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მის თა ნახ მად, 
მომ დევ ნო (20212025) წლებ ში გო რის 
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 46 და სახ
ლე ბულ პუნ ქტში მცხოვ რებ 9000 ოჯახს 
მა ღალ სიჩ ქა რი ან ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა 
ექ ნე ბა.  

20142020 წლებ ში, გო რის წყალმო
მარაგებისა და საკანალიზაციო ქსე
ლის გან ვი თა რე ბა, მუ ნი ცი პა ლუ რი და 
ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან, ჯა მუ რად 45 
მლნ ლარ ზე მე ტით და ფი ნან სდა. 2021
2023 წლებ ში, კი და მა ტე ბით 11 მი ლი ონ 
ლარ ზე მე ტი და ი ხარ ჯე ბა. გორშიუკვე
მიმდინარეობს ან იგეგმება შემდეგი
წყალმომარაგების პროექტები: კონ
ფლიქ ტის პი რა სოფ ლებ ში წყალ მო მა
რა გე ბის ქსე ლის მოწ ყო ბა (8 192 877 ლ); 
ქ.  გორ ში „კვერ ნა კის“ და სახ ლე ბის 
წყალ მო მა რა გე ბის სის ტე მის რე ა ბი
ლი ტა ცია (384 396 ლა რი); სოფ ლე ბის: 
წე დი სი, ბნა ვი სი, ოლო ზი – წყალ მო
მა რა გე ბის სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია 
(580  393 ლ); ხი დის თა ვის წყალ მო მა
რა გე ბის სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია 
(1 033 017 ლ); ქიწ ნი სის სას მე ლი წყლის 
სის ტე მის მოწ ყო ბა/რე ა ბი ლი ტა ცია 
(1 229 755 ლ); ტყვი ავ ში სას მე ლი წყლის 
სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია (470 000 ლ).

20212022წლებისთვის,გორისმუნიციპალიტეტში,დაგეგმილიაან
უკვეგანხორციელებისფაზაშიაშემდეგიინფრასტრუქტურული
პროექტები:

 � შარ ტა ვას ქ. რე ა ბი ლი ტა ცია სა ნი აღ ვრე არ ხე ბით –  697 000 ლ; 
 � ამი ლახ ვრის ქ. რე ა ბი ლი ტა ცია –  170 790 ლ; 
 � ტყვი ა ვის ქ. და სა ნი აღ ვრე სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია – 234 278 ლ;
 �  ქ. გორ ში, გო გე ბაშ ვი ლის ქუ ჩის რე ა ბი ლი ტა ცია (ქუ ჩის ბო ლო მო ნაკ ვე თი პუშ

კი ნის ქუ ჩამ დე) და ახა ლი სა კა ნა ლი ზა ციო ქსე ლის მოწ ყო ბა –  738 000 ლ; 
 � სოფ. ქორ დში, ე.წ.ხა ჩი უ რე ბის უბან ში ეკ ლე სი ას თან მი სას ვლე ლი გზის რე ა

ბი ლი ტა ცია – 498 974 ლ; 
 � კვარ ხე თიზერ ტის და მა კავ ში რე ბე ლი გზის რე ა ბი ლი ტა ცია –  747 938 ლ; 
 � სოფ. ტი ნის ხიდ ში გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 247 460 ლ; 
 � სოფ. მეჯ ვრის ხევ ში, ცენ ტრა ლუ რი გზი დან ყო ფილ სა ა ვად მყო ფომ დე მი სას

ვლე ლი გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 657 606 ლ; 
 � ქ. გორ ში, აღ მა შე ნებ ლის გამ ზი რის და სა ნი აღ ვრე არ ხის მოწ ყო ბარე ა ბი ლი

ტა ცია – 557 500 ლ; 
 � ქ. გორ ში, ჭან ტუ რი ას ქ. რე ა ბი ლი ტა ცია – 251 660 ლ; 
 � სოფ. ბროწ ლეთ ში ში დაგ ზი სა და სა ნი აღ ვრე  არ ხის მოწ ყო ბა – 504 700 ლ; 
 � სოფ. მეჯ ვრის ხევ ში, ქეც ხუ რის გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 376 300 ლ; 
 � ქ. გორ ში, რუს თა ვე ლის ქ. და სა ნი აღ ვრე სის ტე მის რე ა ბი ლი ტა ცია – 319 224 ლ; 
 � გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის გზე ბის მოვ ლაშე

ნახ ვა – 300 000 ლ; 
 � სოფ. ატენ ში „გარ და ტე ნის“ გზის რე ა ბი ლი ტა ცია  (გარ და მა ვა ლი) – 579 790 ლ; 
 � სოფ. აძ ვი დან ჯა რი ა შე ნის ცენ ტრამ დე მი სას ვლე ლი გზის რე ა ბი ლი ტა ცია 

(გარ და მა ვა ლი) – 494 398 ლ; 
 � ტირ ძნი სითერ გვი სის და მა კავ ში რე ბე ლი გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 738 920 ლ; 
 � ქ. გორ ში ფარ ნა ვა ზის ქუ ჩის და სა ფეხ მავ ლო სივ რცე ე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 

349 993 ლ; 
 � ქ. გორ ში, სტა ლი ნის გამ ზი რის და ჭა ჭა ვა ძის ქ. სა ფეხ მავ ლო სივ რცე ე ბის 

მოწ ყო ბა/რე ა ბი ლი ტა ცია – 837 000 ლ; 
 � სოფ.კარ ბში მე მო რი ალ თან მი სას ვლე ლი გზის რე ა ბი ლი ტა ცია – 297 489 ლ; 
 � ქ. გორ ში ავ ტო ბუ სე ბის სად გო მის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე გზის რე ა ბი ლი

ტა ცია –  60 580 ლ; 
 � სოფ. ქვახ ვრელ ში, რკ. სად გუ რი დან სა საფ ლა ომ დე მი სას ვლე ლი გზის რე ა ბი

ლი ტა ცია – 353 000 ლ;
 � სოფ. მა რა ნას თან მი სას ვლე ლი გზის, ზერ ტის მთა ვა რი გზი დან სკო ლამ დე 

მი სას ვლე ლი გზის, ვა რი ა ნიარა შენ დას და მა კავ ში რე ბე ლი გზის რე ა ბი ლი ტა
ცია – 535 095 ლ;

 � სოფ. ფლა ვის მან ში სარ წყა ვი წყლის სის ტე მის მოწ ყო ბა – 30 500 ლ; 
 � სოფ. ხი დის თავ ში სა ნი აღ ვრე სის ტე მის მოწ ყო ბარე ა ბი ლი ტა ცია – 106 600 ლ; 
 � გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში  გა რე გა ნა თე ბის მოწ ყო ბა (ახა ლუ ბა ნი, 

ახ რი სი, მეჯ ვრის ხე ვი, აძ ვი, ჯა რი ა შე ნი, ქვე მო არ ცე ვი, დი ცი) – 61 494 ლ; 
 � ქ. გორ ში, ან წუ ხე ლი ძის ქუ ჩა ზე დევ ნილ თა საც ხოვ რი სის შე ნო ბა ში სა ნი ტა

რუ ლი კვან ძის რე ა ბი ლი ტა ცია – 22 500 ლ; 
 � ად მი ნის ტრა ცი უ ლი შე ნო ბის რე მონ ტი –  65 000 ლ; 
 � გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში (ხი დის თა ვი, ხელ თუ ბა ნი, სვე ნე თი, ვა

რი ა ნი, ახალ და ბა, კირ ბა ლი, ბერ შუ ე თი, ზე მო სო ბი სი, ქვ. სო ბი სი, ზეღ დუ ლე
თი, ქვ. ახალ სო ფე ლი, ახალ შე ნი, ახა ლუბ ნის ად მი ნის ტრცი ულ ერ თე უ ლი) გა
რე გა ნა თე ბის მოწ ყო ბა –  449 993 ლ; 

 � სოფ. ოთარ შე ნში სა ფეხ მავ ლო ბი ლი კის მოწ ყო ბა – 50 000 ლ; 
 � ზე მო და ქვე მო ნი ქო ზის გზის მოხ რეშ ვა –  97 425 ლ; 
 � ქ. გორ ში შინ დი სის გმი რე ბის ქუ ჩა ზე ცხო ველ თა თავ შე სა ფა რის მშე ნებ ლო

ბა – 1 931 492 ლ;
 � მდ. ტა ნა ზე სა ხი დე გა და სას ვლე ლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 1 099 633 ლ; 
 � ხი დის თა ვიატე ნიბო შუ რის ს/გზის კმ1 – კმ12.4 მო ნაკ ვე თის რე ა ბი ლი ტა ცია – 

11 950 000 ლ; 
 � სა მე ფო ქუ ჩის რე ა ბი ლი ტა ცია – 1 992 000 ლ; 
 � ში და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის უფ ლის ცი ხის კომ პლექ სთან მი სას

ვლე ლი ს/გზის მე7 კმზე მდ. მტკვარ ზე ახა ლი სა ხი დე გა და სას ვლე ლის პრო
ექ ტი რე ბამშე ნებ ლო ბა – 1 969 904 ლ.

სკვერიგორში
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– ქა ლაქ გორ ში და ვი ბა რე და ე.წ. წყა
რო სუ ბან ში გა ვი ზარ დე. სკო ლაც გორ ში 
და ვამ თავ რე და უნი ვერ სი ტე ტიც. მა მა 
გი ორ გი ხინ ჩე გაშ ვი ლი ცნო ბი ლი სპორ
ტსმე ნი, მო ჭი და ვე იყო. 8 წლის ვი ყა ვი მა
მა რომ გარ და იც ვა ლა, მაგ რამ მი სი მი სი 
სა ხე ლი, მი სი ავ ტო რი ტე ტი დღემ დე წინ 
მხვდე ბა და მეხ მა რე ბა. კარგ სპორ ტსმენ
თან ერ თად სა ო ცა რი ადა მი ა ნი, ძლი ე რი 
პი როვ ნე ბა იყო. მა მას თან ერ თად გა ტა
რე ბუ ლი დღე ე ბი კარ გად მახ სოვს. ხში
რად უწევ და საზ ღვარ გა რეთ წას ვლა, მაგ
რამ რო ცა სა ქარ თვე ლო ში იყო, უმე ტეს 
დროს ოჯახ ში, შვი ლებ თან ატა რებ და. 
უც ხო ე თი დან ყო ველ თვის ჩა მოჰ ქონ და 
სა ჩუქ რე ბი. მე და ჩე მი და, ჩემ ზე 3 წლით 
უმ ცრო სი გვან ცა, ამით გა ნე ბივ რე ბუ ლე
ბი ვი ყა ვით, მაგ რამ არას დროს ვყო ფილ
ვართ ამ პარ ტავ ნე ბი. სხვა თა შო რის, ჩე მი 
დაც სპორ ტსმე ნია – სა ქარ თვე ლოს მრა
ვალ გზის ჩემ პი ო ნია ცურ ვა ში, შემ დეგ 
სხვა დას ხვა სამ სა ხურ ში მუ შა ობ და, იყო 
აკ ვა ა ე რო ბი კის ინ სტრუქ ტო რი. დღეს რე
ა ბი ლი ტა ცი ის ცენ ტრში მუ შა ობს, თა ვი
სი სპე ცი ა ლო ბით. ჩემ ცხოვ რე ბა ში, ჩე მი 
პი როვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და ზო გა
დად, წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ში, უდი დე სი 
რო ლი შე ას რუ ლა დე დამ. ქე თე ვან გაგ ნი
ძემ მთე ლი ცხოვ რე ბა მე უღ ლეს და შვი
ლებს მოგ ვიძ ღვნა. რო ცა მა მა გარ და იც

ვა ლა, დე და, 2 მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლით 
მარ ტო დარ ჩა და ოჯა ხის მთე ლი ტვირ
თი და აწ ვა. მის ზურ გზე გა და ი რა ყვე ლა
ფერ მა და მრა ვა ლი ფუნ ქცი ის შე თავ სე ბა 
მო უ წია. ყვე ლა ფერს თა ვი ღირ სე უ ლად 
გა არ თვა და მი მაჩ ნია, რომ მსოფ ლი ო
ში სა უ კე თე სო დე და მყავს. და ი ჯე რებთ? 
– დე დამ მო ა ხერ ხა და რო ცა ქვე ყა ნა ში 
გა ჭირ ვე ბის პე რი ო დი იყო, მე და ჩემ დას 
ეს არ გვიგ რძნია. თით ქოს სხვა რე ა ლო
ბა ში ვცხოვ რობ დით. ის წლე ბი, სა ნამ 
მე წარ მა ტე ბას მი ვაღ წევ დი და ოჯახ ზე 
ზრუნ ვას ვი თა ვებ დი, დე და წვა ლობ და, 
ყვე ლა ფერს აკე თებ და, რომ მაქ სი მა ლუ
რი კომ ფორ ტი გვქო ნო და. მიქ მნი და ყვე
ლა ნა ირ პი რო ბას, რომ სპორ ტის გარ და 
სა ფიქ რა ლი არ მქო ნო და და მხო ლოდ 
ჩემ გან ვი თა რე ბა ზე ვყო ფი ლი ყა ვი ორი
ენ ტი რე ბუ ლი. დე დის მად ლი ე რი ვარ და 
სი მარ თლე გით ხრათ, მარ თლა არ ვი ცი, 
რო გორ ან რით გა და ვიხ დი მის ამაგს. 

–მითუმეტეს,იმპერიოდში,უქმროდ
შვილებისგზაზედაყენება,მართლაცარ
იყომარტივი.დედასაღზრდისრამეგან
საკუთრებულიმეთოდიჰქონდა?მკაცრი
იყო?

– ზო მი ე რად მკაც რიც იყო და მომ
თხოვ ნიც. ჩვენც დამ ჯე რე ბავ შვე ბი ვი

ვლადიმერ(ლადო)ხინჩეგაშვილი:„ვპირდებიგორელებს,რომ
კეთილსინდისიერადდათავდაუზოგავადვიშრომებმათიკეთილდღეობისთვის“
თავისუფალისტილითჭიდაობამისიოჯახისტრადიციაიყო,რომე
ლიცღირსეულადგააგრძელა.არისევროპისსამგზის,მსოფლიოსა
დაოლიმპიურითამაშებისჩემპიონი.არაერთპრიზთან,ჯილდოსა
და მედალთან ერთად, ბრწყინვალების საპრეზიდენტოორდენსაც
ფლობს.მისშესახებოლიმპიურმაკომიტეტმაწიგნიცგამოსცა,სა
ხელწოდებით„ვლადიმერხინჩეგაშვილი“.
ორთაბრძოლებამდე ყოველთვის პირჯვარს ისახავდა, საკუთარ
თავსმხოლოდგამარჯვებისთვისგანაწყობდა,ღმერთსკისთხოვ
და,მისთვისშესაძლებლობებისმაქსიმუმისგამოყენებისძალამიე
ცა.ამჯერადპოლიტიკური„ორთაბრძოლისთვის“ემზადებადაგან
წყობაცტრადიციულიაქვს–მხოლოდწარმატებაუნდამოიპოვოს.
წარმატებაკიმხოლოდარჩევნებშიგამარჯვებაარიქნება.არანაკ
ლებმნიშვნელოვანიმომდევნო4წელია,როცამშობლიურიგორის
მუნიციპალიტეტის მერი იქნება. აქვს ამბიცია, ამ 4 წელში, გორე
ლებისთვის ბევრი კარგირამ გააკეთოს, „ჩემპიონი მერის“ ტიტუ
ლიცმოიპოვოსდაპოლიტიკაშიცისეთიკვალიდატოვოს,როგორც
სპორტში.
„ქართულიოცნების“კანდიდატიჯერდაოჯახებულიარარის.მისი
ყველაზეგულწრფელიგულშემატკივარიდედადადაა.ისინი,ვინც
დარწმუნებულებიარიან,რომთუდაისახამიზანი,მისმისაღწევად
თავდაუზოგავადიშრომებსდააუცილებლადმიაღწევს.დღესმისი
მოკლევადიანი მიზანი ადგილობრივი თვითმმართველობის არ
ჩევნებშიგამარჯვებაა.გრძელვადიანიგეგმებიკი,იმმუნიციპალი
ტეტისგანვითარებასუკავშირდება, სადაცდაიბადა, გაიზარდადა
საიდანწასვლაზეც,არაერთიშანსისმიუხედავად,არასდროსუფიქ
რია.

ვლადიმერ (ლადო) ხინჩეგაშვილი დაიბადა 1991 წელს ქალაქ გორში. 2009 
წელს დაამთავრა გორის №9 საჯარო სკოლა, რის შემდეგაც სწავლა განაგრძო 
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ბიზნესის ადმინისტრირების 
მიმართულებით და 2013 წელს მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი.

თავისუფალი ჭიდაობით 8 წლის ასაკში დაინტერესდა, არის ევროპის თამა
შების ვერცხლის პრიზიორი,  ევროპის 3 გზის, მსოფლიოს და ოლიმპიური  ჩე
მპიონი. 

2017 წლიდან აქტიურად მოღვაწეობს ბიზნესშიც, არის რამოდენიმე წარმატე
ბული კომპანიის წილის მფლობელი, 2019 წლიდან სამშენებლო/დეველოპერუ
ლი კომპანია „ლეგასის“ დირექტორია. 2018 წლიდან  გახლავთ მოქმედ სპორ
ტსმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 2019 წლიდან დღემდე არის გორის, ნუგზარ 
სხირელის სახელობის თავისუფალი ჭიდაობის სკოლის მენეჯერი.

სხვადასხვა დროს დაჯილდოებულია  ბრწყინვალების, საპრეზიდენტო და 
ღირსების ორდენებით. 

არის გორის საპატიო მოქალაქე.

ყა ვით. არ მახ სოვს, რო დეს მე ძა ლი ან 
გა მებ რა ზე ბი ნა. თუ არ ჩავ თვლით ად
რე ულ ასაკს, რო ცა წამ ლე ბის და ლე ვა 
არ მიყ ვარ და და ნერ ვი უ ლობ და. არც 
ბი ჭე ბის თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი რთუ
ლი პე რი ო დი მქო ნია. არ ვამ ბობ, რომ 
სირ თუ ლე ე ბი არ გა მო მივ ლია, მაგ რამ 
სე რი ო ზულ პრობ ლე მებს ავ ცდი – სულ 
და კა ვე ბუ ლი ვი ყა ვი და ფაქ ტობ რი ვად, 
ბავ შვო ბაც არ მქო ნია. 15 წლის ასა კი დან 
გა ვი ზარ დე. ამ პე რი ო დი დან სახ ლში იშ
ვი ა თად ვი ყა ვი, სულ შე ჯიბ რე ბე ბი მქონ
და ჯერ სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, შემ
დეგ საზ ღვარ გა რეთ. სპორ ტმა ბავ შვო ბა 
წა მარ თვა, მაგ რამ ამა რი და სირ თუ ლე
ებს. 15 წლი დან ჩე მი საქ მე და შე მო სა ვა
ლი მქონ და და უკ ვე ოჯახ საც ვი ნა ხავ დი. 

–მაშინრამდენიწლისიყავით,როცა
უკვე გააზრებულად გადაწყვიტეთ, რომ
მამასავითსპორტსმენიიქნებოდით?

– 13 წლის. ის დღეც ზუს ტად მახ სოვს, 
რო ცა მივ ხვდი, რომ მხო ლოდ სპორ
ტსმე ნო ბა მინ დო და. 2004 წლის ოლიმ
პი ურ თა მა შებს ვუ ყუ რებ დი. იქ ის სპორ
ტსმე ნე ბი გა მო დი ოდ ნენ, რომ ლე ბიც 
ჩვენ თან ერ თად ვარ ჯი შობ დნენ დარ
ბაზ ში და რომ ლე ბიც ჩემ თვის კერპები 
იყ ვნენ. იმ თა მა შებ მა ჩემ ზე ისე თი შთა
ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა, მივ ხვდი, რომ 
ზუს ტად ეს მინ დო და – ჩემ პი ო ნო ბა.  
გა მიჩ ნდა მი ზა ნი და მო ტი ვა ცია, რომ 
ოლიმ პი ურ თა მა შებ ზე გა მოვ სუ ლი ყა ვი. 
გა დავ თვა ლე და მომ დევ ნო ოლიმ პი
ურ თა მაშ ზე მოხ ვედ რას, რო გორც უნ
და მო მე წა დი ნე ბი ნა, ასა კის გა მო ვერ 
შევ ძლებ დი. ამი ტომ მიზ ნად და ვი სა ხე, 
ოლიმ პი ურ ჩემ პი ო ნო ბამ დე ეტა პობ რი
ვად ყვე ლა წარ მა ტე ბა გა მევ ლო. გა ვე დი 

სა ქარ თვე ლოს ჩემ პი ო ნატ ზე, ევ რო პის 
ჩემ პი ო ნატ ზე, ახალ გაზ რდებ ში მსოფ
ლიო ჩემ პი ო ნატ ზე... ბევრს ვვარ ჯი შობ
დი და მოკ ლე ვა დი ან მიზ ნებს ვი სა ხავ
დი. მიზ ნი დან მიზ ნამ დე მოთ მი ნე ბით 
მი ვი წევ დი. სა კუ თა რი თა ვის მი მართ 
ძა ლი ან კრი ტი კუ ლი ვარ და ვარ მაქ სი
მა ლის ტიც. გარ კვე ულ წარ მა ტე ბას რომ 
მი ვაღ წევ დი, არ ვკმა ყო ფილ დე ბო დი. 
ბევრ რა მე ზე მო მი წია უა რის თქმა – მე
გობ რებ თან გარ თო ბა, ექ სკურ სი ე ბი, და
ბა დე ბის დღე ე ბი... მაგ რამ სხვაგ ვა რად 
არა ფე რი გა მო ვი დო და. წარ მა ტე ბას რომ 
მი აღ წიო, პირ ველ რიგ ში უნ და იცო დე 
რა გინ და, მი ზა ნი უნ და გქონ დეს და მი
სი გჯე რო დეს. ამის შემ დეგ, დის ციპ ლი ნა 
და თავ და უ ზო გა ვი შრო მაა სა ჭი რო. უნ და 
იცო დე, რას რა ტომ აკე თებ. წა რუ მა ტებ
ლო ბის შემ თხვე ვა ში, არას დროს უნ და 
და ყა რო ფარხმა ლი, არ უნ და გა ჩერ დე. 
არც სხვას უნ და და აბ რა ლო შე ნი წა რუ
მა ტებ ლო ბა. უნ და გა ა ა ნა ლი ზო, შე დე გი 
რა ტომ ვერ და დე და შეც ვა ლო ის, რა მაც 
წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ში ხე ლი შე გი შა ლა. 

– წარმატების თქვენეული რეცეპტი
განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება
დამწყები სპორტსმენებისთვის, რად
განაშკარადმიგიყვანათამმეთოდებმა
ოლიმპიურჩემპიონობამდე.

– კარ გი იქ ნე ბა, თუ ჩე მი რჩე ვა ახალ
გაზ რდა თა ო ბას გა მო ად გე ბა. მე მარ
თლაც ასე ვიც ხოვ რე და ასე მი ვე დი 
ოლიმ პი ურ ჩემ პი ო ნო ბამ დე. ოლიმ პი
ურ ოქ რომ დე კი უკ ვე ყვე ლა ის ტი ტუ ლი 
მქონ და მი ღე ბუ ლი, რაც შე იძ ლე ბო და 
მა ნამ დე მი მე ღო. 2016 წელს კი, რად გან 
ვერ ცხლის მე და ლი უკ ვე მქონ და აღე
ბუ ლი, ოქ როს გარ და სხვა სინ ჯის მედ
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ლის მი ღე ბა ჩემ თვის წარ მა ტე ბად ვერ 
ჩა ით ვლე ბო და. კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი ვი
ყა ვი მხო ლოდ ოქ რო ზე და წა გე ბა ვერც 
წარ მო მედ გი ნა. რო ცა ოლიმ პი უ რი ჩემ
პი ო ნი გავ ხდი, კვარ ცხლბეკ ზე, უც ნა უ რი 
სიმ შვი დე და მე უფ ლა და – სი ა მოვ ნე ბის 
სა ო ცა რი გან ცდა, რომ ის გა ვა კე თე, რაც 
მინ დო და. აი ის კი, რო ცა ას წე ვენ სა ქარ
თვე ლოს დრო შას, ჟღერს სა ქარ თვე ლოს 
ჰიმ ნი, 200ზე მე ტი ქვეყ ნის წარ მო მად გე
ნე ლი დგე ბა ფეხ ზე შე ნი ქვეყ ნის ჰიმ ნზე 
და პა ტივს გცემს, ტკბო ბის ენით აღუ წე
რე ლი წა მე ბია. 

– ბევრმა არ იცის, რომ უმაღლეს
სპორტულ მიღწევებთან ერთად უმაღ
ლესი განათლებაც გაქვთ მიღებული,
უნივერსიტეტში სწავლა იმ პერიოდში
მოგიწიათ,როცამსოფლიოდაოლიმპი
ურმედლებსიღებდით,არგაგიჭირდათ
სწავლისდააქტიურისპორტისპარალე
ლურრეჟიმშიშეწყობა?

–დი ახ, 2009 წელს გო რის სა ხელ მწი
ფო უნი ვერ სი ტე ტის ბიზ ნე სის ად მი ნის
ტრი რე ბის ფა კულ ტეტ ზე ჩა ვა ბა რე, ამ 
დროს უკ ვე „დი დე ბის“ ნაკ რებ შიც ვი
ყა ვი და ფაქ ტობ რი ვად ჩე მი დრო ის ნა
ხე ვარ ზე მე ტი ვარ ჯიშს, შეკ რე ბებს და 
ტურ ნი რებს მი ქონ და, ამ რე ჟიმ ში გან
სა კუთ რე ბით რთუ ლი იყო ეროვ ნუ ლი 
გა მოც დე ბის თვის მზა დე ბაც და სტუ
დენ ტო ბაც, თუმ ცა რო ცა რა ღაც ძა ლი ან 
გინ და გზას ყო ველ თვის გა მო ნა ხავ, ჩე მი 
მას წავ ლებ ლე ბის, ოჯა ხის და მწვრთნე
ლე ბის მხარ და ჭე რით ყო ველ თვის 
ვნა ხუ ლობ დი დროს სწავ ლის თვის. მე 
ახალ გაზ რდა სპორ ტსმე ნებ საც ყო ველ
თვის ვურ ჩევ, რომ სწავ ლას დი დი დრო 
და უთ მონ. 

– იმაში, რომ წარმატებამდე მიგეღ
წიათ, დიდი წვლილი შეიტანა თქვენ
მამწვრთნელმანუგზარსხირელმა.მის
მიერდაარსებულიგორისთავისუფალი
ჭიდაობის სკოლის ხელმძღვანელობა
თქვენთვისრასნიშნავს?

–   ნუგ ზარ სხი რე ლი სა ო ცა რი ადა მი
ა ნი იყო. ის მა მა ჩე მის მწვრთნე ლიც გახ
ლდათ. მან მხო ლოდ ჭი და ო ბა არ მას
წავ ლა. თა ვი სი ცხოვ რე ბით, საქ ცი ე ლით, 
სა მა გა ლი თო იყო. მას თან ურ თი ერ თო ბა 
წიგ ნის კით ხვას გავ და. პა ტა რა ასაკ ში 
მყავ და ასე ვე მე ო რე მწვრთნე ლი, არ კა
დი ხი ჩი კაშ ვი ლი. ბავ შვო ბი დან მე უბ ნე
ბო და, მო მა ვა ლი ოლიმ პი უ რი ჩემ პი ო ნი 
ხა რო. 1314 წლამ დე ქა ლა ქის მას შტა
ბი თაც ვერ ვი გებ დი და არც მჯე რო და, 
გა მორ ჩე უ ლი მო ნა ცე მე ბი თუ მქონ და. 
რო ცა მწვრთნე ლი ჩემ ში ოლიმ პი ურ 
ჩემ პი ონს ხე დავ და, ძა ლი ან მიკ ვირ და. 
ბა ტონ ნუგ ზარ საც ჩემ ზე მე ტად სჯე რო
და ჩე მი და ჩემს ორ თაბ რძო ლებს, ყო
ველ თვის მშვი დად ადევ ნებ და თვალს. 
მი სი სა ხე ლო ბის სკო ლის ხელ მძღვა
ნე ლო ბა ჩემ თვის უდი დე სი პა ტი ვია და 
პა სუ ხის მგებ ლო ბაა. მან ნუ ლი დან შექ
მნა ყვე ლა ფე რი და არა ერ თი მსოფ ლიო 
თუ ოლიმ პი უ რი ჩემ პი ო ნი გა მო ზარ და. 
მსოფ ლი ო ში, ჭი და ო ბის სამ ყა რო ში ყვე
ლამ იცის მი სი სა ხე ლი და ჩვე ნი სკო ლა. 
არა და, ერ თლე ი ბი ა ნი დარ ბა ზი დან და

ი წყო. ამ ხე ლა პა სუ ხის მგებ ლო ბა მი სი 
თხოვ ნით ავი ღე. 

– გორში ახალგაზრდებში ჭიდაობა
დღესაც პოპულარულია და როგორ პი
რობებშიგიწევდათმუშაობაპანდემიის
დროს?

– ნუგ ზარ სხი რელ მა წარ მა ტე ბუ ლი და 
გა მარ თუ ლი სკო ლა და ტო ვა. ჩვენ უბ რა
ლოდ უნ და მივ ყვეთ, რა ღაც ნი უ ან სე ბი 
შევ მა ტოთ და გა უმ ჯო ბე სე ბას ვე ცა დოთ. 
ჩვენ თან მწვრთნე ლე ბის კარ გი ჯგუ ფია, 
რომ ლებ თა ნაც 200ზე მე ტი ბავ შვი და
დის. რა თქმა უნ და, პან დე მი ამ პრობ ლე
მე ბი შექ მნა, მაგ რამ ვვარ ჯი შობ დით ისე, 
რო გორც რე გუ ლა ცი ე ბი დან გა მომ დი ნა
რე იყო და საშ ვე ბი.   უმე ტე სად – ღია სივ
რცე ში. რო ცა რა ღა ცის გა კე თე ბა გინ და, 
გა მო სა ვალს აუ ცი ლებ ლად გა მო ნა ხავ. 
ჩვენც, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, ავეწ ყეთ 
ახალ რე ჟიმს. 

– გამარჯვების შემთხვევაში სკოლის
დატოვებამოგიწევთ.უკვეიცით,ვისგა
დაულოცავთამსაქმეს?

– სკო ლა ში არის რამ დე ნი მე მწვრთნე
ლი, ვინც ძა ლი ან კარ გად უძ ღვე ბა საქ
მეს. რე ა ლუ რად, მე ვარ მე ნე ჯე რი. სკო ლა 
კარ გად ფუნ ქცი ო ნი რებს და ამ მხრივ, 
არა ფე რი შე იც ვლე ბა. ხელ მძღვა ნე ლის 
ფუნ ქცი ას, ჭი და ო ბის, ამ სკო ლის ინ ტე
რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე ი თავ სებს 
ღირ სე უ ლი ადა მი ა ნი. 

–თქვენ კი, გორის მერის მოვალეო
ბასშეასრულებთ.პოლიტიკასთანაქამ
დეკავშირიარგქონიათდარატომხართ
„ქართულიოცნების“წევრი?

– აქამ დე პო ლი ტი კუ რად აქ ტი უ რი 
არას დროს ვყო ფილ ვარ. „ქარ თუ ლი ოც

ნე ბის“ გვერ დით კი იმი ტომ ვდგა ვარ, 
რომ ამ გუნ დის მჯე რა. მი სა ღე ბია ხე ლი
სუფ ლე ბის პრო და სავ ლუ რი კურ სი, ის, 
რომ მის თვის ადა მი ა ნი მთა ვა რი ფა სე
უ ლო ბაა და ის პროგ რე სი, რო მე ლიც სა
ქარ თვე ლოს ყვე ლა რე გი ონ ში, ყვე ლა 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში იგ რძნო ბა. „ქარ თულ
მა ოც ნე ბა მაც“ ზუს ტად იცის რა არის მი
სი მი ზა ნი და ეტა პობ რი ვად მი ი წევს მის
კენ. 

–ამბობთ,რომპროგრესიყველამუ
ნიციპალიტეტში იგრძნობა. ხელისუფ
ლებაში „ქართულიოცნების“ მოსვლის
შემდეგ,გორშირაშეიცვალა?

– გორ ში ვცხოვ რობ და კარ გად ვამ
ჩნევ, რომ დღე ვან დე ლი და 10წლის
წი ნან დე ლი გო რი კარ დი ნა ლუ რად 
გან სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თის გან. გან ხორ
ცი ელ და ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ
ტე ბი. და იწ ყო გა ზი ფი ცი რე ბის პრო ექ ტი, 
რო მე ლიც მო მა ვალ შიც გაგ რძელ დე ბა. 
ზო გან უკ ვე მო წეს რიგ და წყალ მო მა რა
გე ბის სის ტე მე ბი, ზო გან პრო ცე სი აქ ტი
ურ ფა ზა შიც, ზო გან კი – სა მო მავ ლო დაა 
და გეგ მი ლი. მა გა ლი თად ჩემ სო ფელ ში, 
ნა დარ ბა ზევ ში ერ თა დერ თი ონ კა ნი იყო, 
სა ი და ნაც ყვე ლა ეზი დე ბო და წყალს და 
ახ ლა ყვე ლა მო სახ ლეს თან წყა ლი შეყ
ვა ნი ლია. გა ზიც ყვე ლას აქვს. ბო ლო წე
ლი წად ნა ხე ვარ ში მოხ და ეს. არა ერ თმა 
ად გი ლობ რივ მა ისარ გებ ლა სოფ ლის 

მე ურ ნე ო ბის სა შე ღა ვა თო სა ხელ მწი
ფო პროგ რა მით და მე ურ ნე ო ბა გა ნა ვი
თა რა. გა იხ სნა რამ დე ნი მე სა წარ მოც, 
პროგ რა მის „აწარ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ 
ფარ გლებ ში. მე წარ მე ებს ხე ლი სუფ ლე
ბის გან მაქ სი მა ლუ რი ხელ შეწ ყო ბა აქვთ 
და ზო გა დად, ქვე ყა ნა ში ბიზ ნეს გა რე მოც 
ძა ლი ან კარ გია. ამ ყვე ლაფ რის შე დე გი 
ის არის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მას
შტა ბით არა ერ თი სა მუ შაო ად გი ლი გაჩ
ნდა და ად გი ლობ რი ვე ბი და საქ მდნენ. 
ხე ლი სუფ ლე ბამ ძა ლი ან დი დი ყუ რად
ღე ბა მი აქ ცია ტუ რიზ მის მი მარ თუ ლე
ბას. გორ ში, ლომ ჭა ბუ კის მიმ დე ბა რე 
სკვე რის ტე რი ტო რი ა ზე ტუ რის ტუ ლი 
ცენ ტრი მო ეწ ყო, გო რის ცი ხის მიმ დე ბა
რედ ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ ტი შე იქ მნა და 
ცი ხის ზე და პლა ტო ზე სა მუ ზე უ მოსა გა
მო ფე ნო სივ რცე მო ეწ ყო, მო წეს რიგ და 
ატე ნის სი ო ნის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რია, 
ტა ნას ხე ო ბა ში დღე საც მიმ დი ნა რე ობს 
სა პიკ ნი კე და სა კემ პინ გე ად გი ლის კე
თილ მოწ ყო ბა. გან ხილ ვის  პრო ცეს შია 
ატე ნის  ხე ო ბის და ცულ ტე რი ტო რი ად   
გა მოც ხა დე ბის  პრო ექ ტი, რაც  დი დად  
შე უწ ყობს  ხელს  მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში  ტუ
რიზ მის  გან ვი თა რე ბას.  ტუ რის ტე ბის
თვის ხელ მი საწ ვდო მი გახ და სო ფელ  
ბერ ბუკ თან, ,,გუ და ბერ ტყას“ ფერ დობ ზე, 
უძ ვე ლე სი არ ქე ო ლო გი უ რი გათ ხრე ბის   
გაც ნო ბა, მო ეწ ყო გად მო სა ხე დი, სა ი და
ნაც კარ გად ჩანს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი
ტო რი ე ბი.   

– საზღვრისპირა სოფლების მკვიდ
რებთანდადევნილებთანთუგქონიათ
შეხვედრები და მათ თუ აქცევს ხელი
სუფლებაყურადღებას?

– დი ახ, ხე ლი სუფ ლე ბა მაქ სი მა ლუ რად 
ზრუ ნავს საზ ღვრის პი რა სოფ ლე ბის მაც
ხოვ რებ ლებ ზე და დევ ნი ლებ ზე. რო გორც 
ვი ცი, მათ მხარ და სა ჭე რად არის არა ერ
თი პროგ რა მა. ამ ადა მი ა ნებ თან მუდ მი ვი 
კო მუ ნი კა ცია ჩე მი ერთერ თი პრი ო რი
ტე ტი იქ ნე ბა. ყო ველ თვის ვიდ გე ბი მათ 
გვერ დით და რაც შე მეძ ლე ბა, გა ვუ კე თებ. 

– ხელისუფლებისგან ხელშეწყობა
სპორტსმენებსაცაქვთ?

– დი ახ. ზო გა დად სპორ ტის ნე ბის მი
ე რი სა ხე ო ბა ძა ლი ან მა ლე ვი თარ დე
ბა და მოთ ხოვ ნე ბი თუ სა ჭი რო ე ბე ბიც 
სწრა ფად იც ვლე ბა. იმ რე სურ სით, რაც 
გა აჩ ნია ქვე ყა ნას, სპორტს მაქ სი მა ლუ
რი ხელ შეწ ყო ბა აქვს. ელე მენ ტა რუ ლად, 
ოლიმ პი ურ თა მა შებ ზე იმ ხე ლა მხარ და
ჭე რა ჰქონ დათ სპორ ტსმე ნებს, რომ ეს 
უდი დე სი მო ტი ვა ცია იყო. ვხე დავ სურ
ვილს და ნე ბას, რომ გან ვი თარ დეს არა 
მხო ლოდ სპორ ტი, არა მედ ყვე ლა სფე
რო და ზო გა დად, ქვე ყა ნა და მინ და, ამ 
პრო ცე სის მო ნა წი ლე მეც ვი ყო. ყვე ლა ზე 
მე ტად კი მინ და, წვლი ლი, ჩე მი მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის გან ვი თა რე ბა ში შე ვი ტა
ნო. მინ და ჩე მი გო რი ისე თი იყოს, რომ 
აქე დან წას ვლა, ად გი ლობ რივს კი არა, 
ტუ რის ტსაც კი არ მო უნ დეს. გო რე ლებს 
მხო ლოდ იმას ვპირ დე ბი, რომ მათ ყო

ველ თვის მო ვუს მენ, მათ თან ერ თად გა
დავ წყვეტ სად რის გა კე თე ბაა სა ჭი რო 
და შემ დეგ, მაქ სი მუმს გა ვა კე თებ ამა
თუ იმ, მა თი ინ ტე რე სე ბი დან და სა ჭი რო
ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე პრო ექ ტე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის. ვპირ დე ბი ჩემ 
გო რე ლებს, რომ მხო ლოდ კე თილ სინ
დი სი ე რად მი ვი ღებ გა დაწ ყვე ტი ლე ბებს 
და თავ და უ ზო გა ვად ვიშ რო მებ მა თი კე
თილ დღე ო ბის თვის. 

–როგორარჩევნებსელოდებითგორ
შიდაიმედიგაქვთ,გორისმოსახლეობა
მხარსდაგიჭერთ?

– სი მარ თლე გით ხრათ, არ ჩევ ნებ ზე 
სხვა დას ხვა პრო ვო კა ცი ას არ გა მოვ რიც
ხავ. არც იმას გა მოვ რიც ხავ, რომ ოპო
ზი ცი ურ მა ძა ლებ მა თა მა შის ბინ ძუ რი 
წე სე ბი აირ ჩი ონ. მე „ბინ ძუ რი მე თო დე
ბით“ ბრძო ლას ნამ დვი ლად არ ვა პი რებ. 
ჩე მი ია რა ღი, მხო ლოდ გულ წრფე ლო ბა, 
მშობ ლი უ რი გო რი სა და გო რე ლე ბის დი
დი სიყ ვა რუ ლი და მათ სამ სა ხურ ში ყოფ
ნის დი დი სურ ვი ლია. დარ წმუ ნე ბუ ლი 
ვარ, ხალ ხმა იცის ვინ ვარ, სა ი დან მოვ
დი ვარ და მხარ საც და მი ჭე რენ. მხარ და
ჭე რას ყვე ლა ფე ხის ნა ბიჯ ზე ვგრძნობ. 

– ისე, ბატონო ლადო, ყოველთვის
ყველაპირობაგქონდათ,საზღვარგარეთ
უზრუნველადგეცხოვრათ.ესგადაწყვე
ტილებარატომარასდროსმიიღეთ?

– ამის სა შუ ა ლე ბა არც ისე დი დი ხნის 
წი ნაც მქონ და. ბო ლო არ ჩევ ნე ბის დროს 
3 თვე ამე რი კა ში, მარ თლაც უზ რუნ ვე ლად 
ვცხოვ რობ დი, მაგ რამ მა ინც დავ ბრუნ დი. 
სხვა თა შო რის, ჩემ მე გობ რებს უკ ვირთ 
კი დეც, რომ საზ ღვარ გა რეთ კი არა, დე
და ქა ლაქ ში ცხოვ რე ბის სურ ვი ლიც კი არ 
მაქვს. მიყ ვარს გო რი. ჩე მი სა მე გობ რო, 
ჩე მი სა ნა თე საო, ჩე მი ოჯა ხი, მა მა ჩე მის, 
ჩე მი წი ნაპ რე ბის საფ ლა ვე ბიც აქ არის 
და აქე დან წას ვლას არ სად ვა პი რებ. ბევრ 
გავ ლე ნი ან ადა მი ან თან მქო ნია ურ თი
ერ თო ბა, ბევ რი ქვე ყა ნა და ქა ლა ქი მი ნა
ხავს, მინ და, ის სი კე თე ე ბი რაც სხვა ქვეყ
ნებ შია ჩემს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ შიც იყოს. 
ამის თვის, პი რად კონ ტაქ ტებ საც გა მო ვი
ყე ნებ. და ვი ცი, დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ამას 
შევ ძლებ იმ გუნ დთან ერ თად, რომ ლის
თვი საც რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბა პრი ო
რი ტე ტია და ამას, სხვა თუ არა ფე რი, პრე
მი ე რის ინი ცი ა ტი ვაც მოწ მობს, რო მე ლიც 
რე გი ო ნე ბის გა ნახ ლე ბას ეხე ბა. რო გორც 
გით ხა რით, ხალ ხის მხარ და ჭე რის იმე
დიც მაქვს. ასე რომ არ იყოს, ამ ნა ბიჯს არ 
გა დავ დგამ დი. გა მარ ჯვე ბა ში დარ წმუ ნე
ბუ ლი ვარ. 

–იმაშითუხართდარწმუნებული,რომ
წარმატებულიიქნებითდაოლიმპიური
ჩემპიონის შემდეგ, „ჩემპიონი მერის“
ტიტულსაცმოიპოვებთ?

– დი ახ, ამის ამ ბი ცია მაქვს. ეს მიზ
ნად და ვი სა ხე და ყვე ლა ფერს გა ვა კე
თებ, რომ რო გო რი კვა ლიც სპორ ტში 
დავ ტო ვე, პო ლი ტი კა შიც ისე თი კვა ლი 
დავ ტო ვო. 
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



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

2013 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის
პროგრამის ამოქ 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, გორის
მუნიციპალიტეტზე გა მო ყო ფი ლია  147 
728 805 ლა რი, და ფი ნან სდა 235 588 შემ
თხვე ვა, მათ შო რის: გეგმური ამბულა
ტორიული (10 291 609,9 ლა რით 638 448  
ბე ნე ფი ცი ა რი), გადაუდებელი ამბულა
ტორიული(7 553 296 ლა რით 117 264 შემ
თხვე ვა), გადაუდებელისტაციონარული
(94  867  876 ლა რით 60  922 შემ თხვე ვა), 
გეგმური ქირურგიული  (25 542 519 ლა
რით 26 551 შემ თხვე ვა), მშობიარობადა
საკეისროკვეთა(6 773 621 ლარით 11 442 
შემ თხვე ვა) და ქიმიო,ჰორმონოდასხი
ვურითერაპია (5 756 221 ლა რით 12 603 
შემ თხვე ვა). გა ი ზარ და ონ კო ლო გი უ რი 
პა ცი ენ ტე ბის ქი მი ო თე რა პია/სხი ვუ რი 
თე რა პი ის კომ პო ნენ ტში არ სე ბუ ლი ლი
მი ტი 8 000 ლა რის ოდე ნო ბით.

ქრონიკული დაავადების მქონე
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის მედიკა
მენტებზე ხელმისაწვდომობის პროგ
რამა ამოქ მედ და სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლი პი რე ბის (სა რე ი ტინ გო ქუ ლა 100 
ათა სამ დე), სა პენ სიო ასა კის მო ქა ლა
ქე ე ბი სა  და შშმ ბავ შვე ბის თვის, ვე
ტე რა ნე ბი სა და გამ ყო ფი ხა ზის სოფ
ლე ბის მო სახ ლე ო ბის თვის. 20172021 
წლებ ში, პროგ რა მით გორ ში  და ფი ნან
სდა 13 202 ბე ნე ფი ცი ა რი (621 333 ლა რი). 
2012 წლის შემ დეგ, 3,4ჯერ – 29,0 მი ლი
ო ნი ლა რი დან 100,7 მი ლი ონ ლა რამ დე 
გა ი ზარ და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფი
ნანსება, მათ შო რის, უპ რე ცე დენ ტოდ, 
7ჯერ გა ი ზარ და იმუნიზაციისპროგრა
მისბიუჯეტი(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 5ახალივაქცინა.იმუ ნი ზა ცი ით 

მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფის მოც ვის მაჩ ვე ნე
ბე ლი მუნიციპალიტეტში 88%ია. ტუ
ბერკულოზისეროვნულიპროგრამით

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, გორში,სტა ცი ო
ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბით 461მა (1 611 469 
ლა რი), ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მომ სა ხუ რე
ბით –  5 937მა  პა ცი ენ ტმა (608 042 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,  
გორში, ან ტე ნა ტა ლუ რი სერ ვი სი  მი ი ღო 
18 192მა ორ სულ მა (1 036 425 ლ), სა ჭი რო 
მე დი კა მენ ტე ბი – 5 542მა.

2015 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში, მსოფ
ლი ო ში პირ ვე ლად, და იწ ყო C ჰეპა
ტიტის ელიმინაციის (აღმოფხვრის)
პროგრამა (21,7 მლნ ლა რი). პროგ რა მა 
მო ი ცავს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე
ბი სათ ვის უფა სო სკრი ნინგს, და ა ვა
დე ბის დი აგ ნოს ტი კა სა და კომ პა ნია 
„გი ლე ა დის“ და ფი ნან სე ბით C ჰე პა ტი
ტით და ა ვა დე ბუ ლი პა ცი ენ ტე ბის უფა
სო მკურ ნა ლო ბას უახ ლე სი თა ო ბის 
ძვი რად ღი რე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბით.  
პროგ რა მის დაწ ყე ბი დან 2021 წლის 1 
მა ი სამ დე, გა მოკ ვლე უ ლია 2,3 მლნ ბე
ნე ფი ცი ა რი, მკურ ნა ლო ბა ში ჩა ერ თო  74 
ათას ზე მე ტი და და ას რუ ლა 70 ათას ზე 
მეტ მა პირ მა, მიღ წე უ ლია უპ რე ცე დენ
ტო შე დე გი – სრუ ლად გა ნი კურ ნა და ა
ვა დე ბულ თა 98,9%, გა დარ ჩა 68 ათა სი 
ადა მი ა ნის სი ცოც ხლე. სა ქარ თვე ლო 
Cჰე პა ტიტ თან ბრძო ლა ში გლო ბა ლურ 
ლი დე რა დაა აღი ა რე ბუ ლი. გორის მუ
ნიციპალიტეტიდან მკურ ნა ლო ბა სა და 
სა დი აგ ნოს ტი კო კვლე ვებ ში ჩარ თუ ლი 
იყო 3  026 პი რი (557 859 ლ). 2012 წლის 
შემ დეგ, გო რის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და სა მე დი ცი
ნო მომ სა ხუ რე ბის დაფინანსება პრი
ორიტეტულ სფეროებში (ფსი ქი კუ რი 

ჯან მრთე ლო ბა, დი ა ბე ტის მარ თვა,  დი
ა ლი ზი და თირ კმლის ტრან სპლან ტა
ცია, პირ ვე ლა დი და გა და უ დე ბე ლი სა
მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა, რე ფე რა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის პროგ რა მე ბი).  

2013 წლიდან ხორციელდება პირ
ველადი ჯანდაცვის განახლებული
ქსელის მოწყობა. პირ ვე ლა დი ჯან
დაც ვი სა და სოფ ლის ექი მის რო ლის 
გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით, 2014 წლი დან 
სა ხელ მწი ფოს სრუ ლი კომ პე ტენ ცია 
გახ და „სოფლის ექიმის“ პროგრამის
მარ თვა.  2014 წლის მა ი სი დან 30%ით 
გა ი ზარ და სოფლის ექიმებისა და ექ
თნებისხელფასი;2019 წელს „სოფ ლის 
ექი მის“ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა ში მო
ნა წი ლე სოფ ლის ექი მე ბი/ექ თნე ბი  
გა და ვიდ ნენ სსიპ სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი
ე ბის კო ორ დი ნა ცი ი სა და გა და უ დე ბე
ლი დახ მა რე ბის ცენ ტრის მარ თვა ში, 
სა ხელ მწი ფო აფი ნან სებს მა თი საქ მი ა
ნო ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ ხარ ჯებს. მიკ
რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე ფი ზი კურ 
პი რად და რე გის ტრი რე ბის შემ თხვე ვა
ში, სოფ ლის ექი მე ბი/ექ თნე ბი თა ვი
სუფ ლდე ბი ან სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა
დის გან. გო რის მუნიციპალიტეტს 116
სოფლისექიმიდაექთანიემსახურება.

2013 წელ თან შე და რე ბით გაიზარდა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ჯან
მრთელობის დაცვის სფეროს დაფი
ნანსება. 2020 წელს ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ რი 
აქ ტი ვე ბის ზრდამ  339,5 ათა სი ლა რი 
შე ად გი ნა, 2013 წლის შე სა ბა მი სი მაჩ ვე
ნე ბე ლი კი 194,9 ათა სი ლა რი იყო. 

ინფრასტრუქტურულიპროექტები
20142020 წლებში, გორის მუნიცი

პალიტეტში, განხორციელდა შემდე
გი ინფრასტრუქტურული პროექტები:  
ქ. გორ ში,სსიპ სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბი 
სკო ორ დი ნა ცი ი სა და სას წრა ფო სა მე
დი ცი ნო დახ მა რე ბის რა ი ო ნუ ლი სამ
სა ხუ რის ახა ლი შე ნო ბის მშე ნებ ლო ბა 
(430  939 ლ), სო ფელ ტყვი ავ ში გა და
უ დე ბე ლი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის 
კლი ნი კის მშე ნებ ლო ბა (1 626 999 ლ) და 
კლი ნი კის სა კა ნა ლი ზა ციო გამ წმენ დი 
ნა გე ბო ბე ბის, კო ლექ ტო რის და წყალ
მო მა რა გე ბის ახა ლი ჭა ბურ ღი ლის მოწ
ყო ბის სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვა (829  553 
ლ). ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის მოწ ყო ბა სოფ
ლებ ში: მეღ ვრე კი სი, ერ გნე თი, ფლა ვი, 
ქვ. არ ცე ვი, აძ ვი, ჯა რი ა შე ნი, კირ ბა ლი, 
ქვე მოხ ვი თი, ქე რე, ქორ დი, წი თე ლუ
ბა ნი (71300 ლ). ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის რე
ა ბი ლი ტა ცია/რე მონ ტი სოფ ლებ ში: 
ყელ ქცე უ ლი (10  500 ლ), ბნა ვი სი (21374 
ლ). ბერ ბუ კი (14 868 ლ), ფხვე ნი სი, (5 232 
ლ), სა ქა შე თი (8  294 ლა რი). ახალ და ბა 
(12  250 ლ). ძე ვე რა (8  678 ლ), ქვახ ვრე
ლი, (15 464 ლ), ვა რი ა ნი (21 772 ლ), ატე ნი 
(22  170 ლ), ხელ თუ ბა ნი (22  046 ლ), ხი
დის თა ვი (15 464 ლ), საყ ვა რე (9 920 ლ). 

ტი ნის ხი დი – აშენ და  ახა ლი ამ ბუ ლა
ტო რია (79250 ლ). დაგეგმილიაამბულა
ტორიებისრეაბილიტაციასოფლებში:
დი ცი, ზერ ტი, მე რე თი, ქვე ში, ერ გნე თი, 
ზეღ დუ ლე თი, სკრა, მეჯ ვრის ხე ვი, ტირ
ძნის, ბნა ვი სი,  წი თე ლუ ბა ნი, მეღ ვრე
კი სი, ბერ შუ ე თი, ნა დარ ბა ზე ვი, ატე
ნი. დევნილთა განსახლება:  ქ. გო რი, 
მოს კო ვის ქუ ჩა ზე მდე ბა რე მი წის ნაკ
ვეთ ზე, 4 შეწ ყვი ლე ბუ ლი, 8 კორ პუ სის 
მშე ნებ ლო ბა,  480 ბი ნა – 21 980 900  ლ; 
ქ.გო რი, ცხინ ვა ლის გზატ კე ცი ლი, ბი ნე
ბის სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცია – 29 ბი ნა,  – 
566 609 ლა რი.

გორისმუნიციპალიტეტისმიერხო
რციელდებაარაერთიმნიშვნელოვანი
პროგრამა, მათ შორის ონკოლოგიური 
ავადმყოფების სამედიცინო დახმარე
ბა და მედიკამენტებით უზრუნველყო
ფა, სოციალურად დაუცველი მოსა
ხლეობის სამედიცინო დახმარება, 
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყო
ფა, იშვიათი დაავადებების მქონე და 
მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას 
დაქვემდებარებულ, ცერებრალური 
დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინ
დრომით, არომატული ამინომჟავების 
მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე 
(ფენილკეტონურია, სხვა ჰიპერფენი
ლალანემია ICD E70.0 – E70.1), გლუტენის 
დაავადება (ცელიაკია ICD K90.0), კანის 
ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი 
ICD Q80), ჰიდროცეფალიით და ოჯახუ
რი ხმელთაშუაზღვის ცხელებით დაა
ვადებული ადამიანების სამედიცინო 
და სოციალური დახმარება და სხვ.

ხარისხიანიდახელმისაწვდომისა
მედიცინო მომსახურების უზრუნველ
საყოფად:

 � გა იზ რდე ბა მო სახ ლე ო ბის ხელ მი
საწ ვდო მო ბა ხა რის ხი ან ჯან მრთე
ლო ბის დაც ვის 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 ლი იქ ნე
ბი ან შე სა ბა მი სი სა მე დი ცი ნო მომ
სა ხუ რე ბით და სამ კურ ნა ლო მე დი
კა მენ ტე ბით;

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

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

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

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

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

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

ჯანმრთელობისდაცვა
„ქართულიოცნებისთვის“უმთავრესიღირებულებაარისადამიანი,
ხოლოსაქმიანობისუმნიშვნელოვანესიპრინციპი–ადამიანზე,მის
ღირსებაზე, სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ხარისხია
ნი და საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი, სოციალური სამართლია
ნობისპრინციპზედაფუძნებულიჯანმრთელობისდაცვისსისტემის
შენარჩუნებადაშემდგომიგანვითარება„ქართულიოცნების“ერთ
ერთიუმთავრესიპრიორიტეტია.
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სოციალურიდაცვა
2012 წლის შემდეგ, 2,7ჯერ – 1,7 მი

ლიარდიდან 4,7  მილიარდლარამდე
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). გორის მუნიციპა
ლიტეტში, სა ხელ მწი ფო პენ სი ის მიმ
ღე ბი (01.04.2021 მდგომ.) 23683 პი რია. 
2012 წლის შემ დეგ, პენ სი ე ბის ანაზ
ღა უ რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 2,4ჯერ – 
26 498 581დან 63 890 469 ლა რამ დე გა
ი ზარ და, 20132021 წლებ ში, სულ   393 
242 231 ლა რი და ი ხარ ჯა. 2013 წლი დან 
და ზუს ტდა სახელმწიფოს წინაშე გან
საკუთრებული სამსახურის გავ ლის, 
აგ რეთ ვე ამ პირ თა მი ერ შე სა ბა მი სი 
ასა კის მიღ წე ვის, შესაძლებლობისშეზ
ღუდვის და გარდაცვალების გამო გა
სა ცე მი კომ პენ სა ცი ის ოდე ნო ბა. გორ
ში, კომ პენ სა ცი ის მიმ ღე ბია (01.04.2021 
წ. მდგომ.) 612 პი რი. 2012 წლის შემ დეგ, 
კომ პენ სა ცი ებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 4,4ჯერ 
– 766 979 ლა რი დან 3 427 710 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და და, 20132021 წლებ ში, სულ 24 
094 148 ლა რი შე ად გი ნა.

მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფე
ბის სოციალური დახმარების პროგ
რამის ფარგლებში, სო ცი ა ლუ რად და
უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში 
რე გის ტრი რე ბუ ლი, სიღარიბისზღვარს
ქვემოთმყოფიოჯახებიუზ რუნ ველ ყო
ფილ ნი არი ან მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბით – სა არ სე ბო შემ წე ო ბით. 
პროგ რა მით ასე ვე  გა ი ცე მა: ორ სუ ლო
ბის, მშო ბი ა რო ბი სა და ბავ შვის მოვ
ლის, ახალ შო ბი ლის შვი ლა დაყ ვა ნის 
გა მო დახ მა რე ბის,  ლტოლ ვილ თა და 
დევ ნილ თათ ვის შემ წე ო ბე ბის, შრო მი
თი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბი სას მი ყე
ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზ ღა უ რე ბა და სხვ. 
შემ წე ო ბე ბი. გორისმუნიციპალიტეტში
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბით უზ რუნ ველ
ყო ფი ლია სი ღა რი ბის ზღვარ ს ქვე მოთ 
მყო ფი  5909 ოჯა ხი (01.04.2021 მდგო
მარ.). 2012 წლის შემ დეგ, სა არ სე ბო 
შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი  1,6ჯერ 
– 8 462 ათა სი დან 13 539 ათას ლა რამ დე 
გა ი ზარ და 20132021 წლებ ში სა არ სე ბო 
შემ წე ო ბა ზე სულ და ხარ ჯუ ლია 112 543 
ათა სი ლა რი, მათ შო რის პენ სი ო ნე რებ
ზე – 26 676 ათა სი, შშმ პი რებ ზე – 9 188 
ათა სი, ბავ შვებ ზე – 36 792 ათა სი ლა რი. 
შშმ პირები, მარჩენალდაკარგულები
და სხვა სოციალურ კატეგორიებს მი
კუთვნებულ პირთა წრე ყო ველ თვი უ
რად უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სო ცი ა ლუ რი 
პა კე ტით – გორ ში სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით 
სარ გებ ლობს 6974 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 5,4ჯერ –  
1 806 869 ლა რი დან 9 829 613 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და. 20132021, წლებ ში სულ და ი
ხარ ჯა   65 736 175 ლა რი.

გორის მუნიციპალიტეტში 10 697
დევნილია (01.04.2021w. მდგომ). 2012 
წლის შემ დეგ 2 532 768 ლა რი დან 5 814 
585 ლა რამ დე გა ი ზარ და შემ წე ო ბებ
ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი. 20132021 წლებ ში, 
სულ გა ცე მუ ლია 43 210 287 ლა რი. დევ
ნილებზე ზრუნ ვა,  მა თი  გან სახ ლე ბა 
და სო ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა  სა ხელ მწი ფოს ერთ
ერ 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 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დაკ
მა ყო ფილ და 1249 ოჯა ხი, მათ შო რის: 56 
დევ ნილ ოჯახს გა და ე ცა ბინა ახალა
შენებულ და რეაბილიტირებულ კორ
პუსებში, პრო ექ ტით „სოფლადსახლი“
სა ხელ მწი ფომ სახ ლი 189 ოჯახს შე უს
ყი და; სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ
სებული ფართი 1  471 დევ ნილ ოჯახს 
და უ კა ნონ და. საქართველოს მასშტა
ბით,  მიმდინარე წლის ბოლომდე,
დამატებით1359დევნილიოჯახიგან
სახლდება,მათშორისგორისმუნიცი
პალიტეტში–68.ასე ვე გრძელ ვა დი ა ნი 
საც ხოვ რებ ლით სა ხელ მწი ფომ, სა ქარ
თვე ლოს მას შტა ბით, 1997  ეკომიგრან
ტიოჯახიდა აკ მა ყო ფი ლა: 20132021 წ.წ. 
667 ოჯახს და უ კა ნონ და საც ხოვ რებ ლი 
ფარ თი და მი წის ნაკ ვე თი, 386 და კა
ნო ნე ბის პრო ცეს შია. დემოგრაფიუ
ლი მდგომარეობის გაუმჯობესების
ხელშეწყობის პროგრამით (მე სა მე და 
მომ დევ ნო ბავ შვი) გორში და ფი ნან
სე ბუ ლია 454 ბე ნე ფი ცი ა რი (1.04,2021 წ. 
მდგომ.), 20162021 წლებ ში, სულ და ი
ხარ ჯა 1 321 950 ლა რი, მათ შო რის, 2020 
წელს – 433 200 ლა რი. 

ახალი კორონავირუსის გლობა
ლურ გამოწვევასთან სწრაფად და
ეფექტიანად გამკლავების მიზნით,
სოციალური დაცვის მიმართულებით
გატარდა მნიშვნელოვანი ღონისძიე
ბები, 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 სოცი
ალურეკონომიკური მდგომარეობის
გაუარესების გამო, მოსახლეობის სო
ციალური დახმარების მიზნით, 2020
2021 წ.წ,  სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან გა
მო ი ყო 193 014 865 ლა რი, აქე დან გო რის 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ზე  – 7  551 737 ლა რი.  
სახელმწიფო დახმარების მიღების
უფლება6თვისვადითმოიპოვეს:სო
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო
ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის ტრი რე ბულ მა 
(65001100000 ქუ ლა) ოჯა ხებ მა, წევ რთა 
რა ო დე ნო ბის შე სა ბა მი სად (1წევ რი ა
ნი – 70 ლ; 2წევ რი ა ნი – 90 ლ; 3 და მე ტი 
წევ რი, თი თო ე ულ ზე – 35 ლ). პროგ რა
მა ში 2020 წელს, გორ ში, ჩარ თუ ლი იყო 
3 274 ოჯა ხი, 2021 წელს – 3 611. ყოველ
თვიურიდახმარება (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, 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 2020 წელს 
ისარ გებ ლა 842მა ოჯახ მა, 2021 წ. (ივ
ნი სის მო ნა ცე მე ბით) – 910მა.  მკვეთ
რადგამოხატულიშშმპირებისადა18
წლამდე შშმ ბავშვებისთვის, სო ცი ა
ლუ რი პა კე ტით დახ მა რე ბას თან ერ
თად, და მა ტე ბით გა მო ი ყო 100 ლა რი 
(6 თვით), გორ ში, პროგ რა მა ში 2020 წ. 
ჩა ერ თო 1 346  პი რი, 2021 წ. (ივ ნი სის 
მდგო მა რე ო ბით) – 1 359.

„ახალი კორონავირუსით (SARS
COV2) გამოწვეული ინფექციის (CO
VID19) შედეგად მიყენებული ზიანის
შემსუბუქების მიზნობრივი, სახელ
მწიფო პროგრამის დამ ტკი ცე ბის შე
სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2020 
წლის 4 მა ი სის №286 დად გე ნი ლე ბის 
თა ნახ მად, სსიპ და საქ მე ბის სა ხელ წი
ფო სა ა გენ ტო გა ნი საზ ღვრა პროგ რა მის 
ერთერთ გან მა ხორ ცი ე ლებლ უწ ყე
ბად. სა ა გენ ტოს და ე ვა ლა კომ პენ სა ცი
ე ბის გა ცე მა იმ და საქ მე ბულ/თვით და
საქ მე ბულ თათ ვის, ვინც პან დე მი ის 
შე დე გად  სამ სა ხუ რი ან შე მო სა ვა ლი 
და კარ გა. დაქირავებითდასაქმებულე
ბისთვისკომპენსაციისოდენობათვე
ში200ლარი6თვით,გა ი ცა ორ ეტა პად: 
I ეტა პი – 2020 წლის მა ი სი დან და იწ ყო 
და 162 271მა პირ მა მი ი ღო 131 237 800 
ლა რი; II ეტა პი – 2021 წლის იან ვრი დან 
157 638მა პირ მა მი ი ღო 141 947 400 ლა
რი. არა ფორ მა ლუ რი თვით და საქ მე ბუ
ლე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მათ 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. ერთჯერადი300ლარიანიკომპენ
საციამი ი ღო 248 867 ფორ მა ლურ მა და 
არა ფორ მა ლურ მა თვით და საქ მე ბულ
მა, ჯამ ში  გა და ი რიც ხა 74 660 000 ლა
რი. 2020 წლის 4 დე კემ ბრი დან და იწ ყო  
ერ თჯე რა დი, 300 ლა რი ა ნი კომ პენ სა

ცი ე ბის გა ცე მის მე ო რე ტალ ღა იმ პი
რე ბის თვის, ვი საც შე ე ხო შეზ ღუდ ვე ბი, 
და კარ გეს შე მო სა ვა ლი ან შე უ ჩერ დათ 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა – 121 634 პირ
ზე ჯამ ში გა და ი რიც ხა 36 490 200 ლა რი.

2013 წელ თან შე და რე ბით 21ჯერგაი
ზარდაგორისმუნიციპალიტეტისბიუ
ჯეტიდანსოციალურიდაცვისსფეროს
დაფინანსება. 2020 წელს სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ რი 
აქ ტი ვე ბის ზრდამ  1 985,0 ათა სი ლა რი 
შე ად გი ნა, 2013 წლის – კი 92,3  ათა სი 
ლა რი იყო.  

გორის მუნიციპალიტეტი ახორციე
ლებსარაერთმნიშვნელოვანპროგრა
მას, მათ შორის  რეინტეგრაციაში მყოფი 
ბავშვების დახმარება თანადაფინანსე
ბით, მარტოხელა მშობლის დახმარება, 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისათ
ვის (ბენეფიციარების) დახ  მარების გაწე
ვა, სოციალურად დაუცველი, უკიდურე
სად მძიმე მდგომარეობაში, მიუსაფარი, 
უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეო
ბის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერა
დი ფულადი დახმარება, მხედველობით 
მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამო
ხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე (უსინათლო)  და სმენადაქვეითე
ბული(ყრუმუნჯობა ICD H90.6 H91.9) პი
რთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება, 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან 
განთავისუფლებული ყოფილი მსჯა
ვრდებულების სოციალური ფულადი 
დახმარება, გორის მუნიციპალიტეტში 
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოცი
ალურად დაუცველი უსახლკაროდ და
რჩენილი ადამიანების დროებითი სა
ცხოვრისით უზრუნველყოფა და სხვ.

სამართლიანი, გამჭვირვალე და
ეფექტიანისოციალურიდაცვისსისტე
მისფუნქციონირების,სიღატაკისდაძ
ლევისა და სიღარიბის შემცირების,
მოსახლეობის სოციალური მდგომა
რეობისშემდგომიგაუმჯობესებისადა
დასაქმებისუზრუნველყოფისმიზნით:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � და იხ ვე წე ბა და გა ფარ თოვ დე ბა 
სო ცი ა ლუ რი სფე როს მუ ნი ცი პა ლუ
რი პროგ რა მე ბი.
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გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სფე
რო ში გა დად გმუ ლი თი თო ე უ ლი ნა
ბი ჯი გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ზეა 
გათ ვლი ლი. ამის დას ტუ რია ის, რომ 
2012 წელთან შედარებით, მნიშვნე
ლოვნად,2,5ჯერგაიზარდაგანათლე
ბისა და მეცნიერების დაფინანსება.
4ჯერ გაიზარდა სკოლამდელი გა
ნათლების, თითქმის 2ჯერ – ზოგადი
განათლების, 5,3ჯერ – პროფესიული
განათლებისდა2ჯერ–უმაღლესიგა
ნათლების ბიუჯეტი. მასწავლებლის
საბაზოხელფასისზრდამ–65%,ხოლო
საშუალოხელფასის–120%შეადგინა.
600 000მდე მოსწავლე უზრუნველ
ყოფილია სასკოლო სახელმძღვანე
ლოებით. 2019 წლის 1 ოქ ტომ ბრი დან 
და იწ ყო სა ჯა რო სკო ლე ბი სა და სა ბავ
შვო ბა ღე ბის პე და გოგ თა ხელ ფა სე ბის 
ზრდა და ეს პრო ცე სი მომ დევ ნო წლებ
შიც გაგ რძელ დე ბა. 

20132020 წლებ ში, სა ქარ თვე ლო ში, 
ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ
ლე ბა თა მშენებლობარეაბლიტაციი
სადააღჭურვის 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
ახალი 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 სრულირეაბი
ლიტაცია, მათ შო რის „ათას წლე უ ლის 
გა მოწ ვე ვის ფონ დი – სა ქარ თვე ლო სა“ 
და სსიპ – სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა
მეც ნი ე რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი
თა რე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ სრუ ლად 
რე ა ბი ლი ტირ და 91 სა ჯა რო სკო ლა, ნა
წი ლობ რივ სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო
ე ბი ჩა უ ტარ და 1300ზე მეტ სა ჯა რო სკო
ლის შე ნო ბას.

20172020 წლებში დასრულებულია
42საჯაროსკოლის(მათშორის,19მცი
რეკონტინგენტიანი საჯარო სკოლა)
სამშენებლოსამუშაოებიდამიმდინა
რეობს 4 ახალი საჯარო სკოლის მშე
ნებლობა, ამასთან, მიმდინარე წელს
იგეგმებადამატებით2ახალისკოლის
მშენებლობის დაწყება. დასრულებუ
ლია 83 სკოლის სრული რეაბილიტა
ცია, მათ შორის „ათასწლეულის გა
მოწვევის ფონდი – საქართველოსა“
და სსიპ – საგანმანათლებლო და სა
მეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვი
თარების სააგენტოს მიერ სრულად
რეაბილიტირდა 41 საჯარო სკოლა,
ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუ
შაოები ჩაუტარდა 500ზე მეტ საჯარო
სკოლისშენობას;

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

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

სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად. 14 პრო ფე
სი ულ და წე სე ბუ ლე ბა ში მო ეწ ყო ინო ვა
ცი უ რი ლა ბო რა ტო რი ე ბი (FABLAB). 2021 
წელს საკ ვა ლი ფი კა ციო ან/და მომ
ზა დე ბა/გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მებ ზე 
სტუ დენტს/მსმე ნე ლებს პირ ვე ლად მი
ი ღე ბენ ახ ლად გან ვი თა რე ბუ ლი კო ლე
ჯე ბი/ფი ლი ა ლე ბი კას პში, მარ ნე ულ ში, 
დუ შეთ ში, ჩო ხა ტა ურ ში (გო რა ბე რე ჟო უ
ლი), ქე და ში, ფოთ სა და შუ ა ხევ ში. მიმ
დი ნა რე ობს და მა ტე ბით 5 პრო ფე სი უ ლი 
და წე სე ბუ ლე ბის/ფი ლი ა ლის სამ შე ნებ
ლო სა მუ შა ო ე ბი, რომლებიც სამ შე ნებ
ლო და სატ რან სპორ ტო მი მარ თუ ლე
ბებით სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მის კად რებს მო ამ ზა დებენ. 2018 
წელს დამ ტკიც და ახა ლი კა ნო ნი „პრო
ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“, რო
მელ მაც შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და ევ რო
პულ სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რცეს თან 
კი დევ უფ რო მე ტად და ახ ლო ე ბა. რე
ფორ მის ფარ გლებ ში, გა ი ზარ და ვა უ
ჩე რუ ლი და ფი ნან სე ბა; ჩა მო ყა ლიბ და 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მარ თვის 
ახა ლი მო დე ლი, რო მე ლიც კი დევ უფ
რო გა აძ ლი ე რებს კერ ძო სექ ტო რის 
ჩარ თუ ლო ბას პრო ფე სი ულ გა ნათ
ლე ბა ში; და ი ნერ გა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბი, რო მელ თა გავ ლის შემ
დეგ სა ბა ზო (9 კლა სი) გა ნათ ლე ბის 
მქო ნე პი რი სრუ ლი ზო გა დი გა ნათ ლე
ბის ატეს ტატ თან გა თა ნაბ რე ბულ დიპ
ლომს მი ი ღებს; შე იქ მნა ზრდას რულ თა 
მომ ზა დე ბაგა დამ ზა დე ბის შე საძ ლებ
ლო ბა, რაც და აკ მა ყო ფი ლებს შრო მის 
ბაზ რის მოთ ხოვ ნებს; გაძ ლი ერ და ინ
კლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა 
და სხვ.

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

ბით, ყო ველ წლი უ რად, ფი ნან სდე ბი ან 
სტუ დენ ტე ბი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
III სა ფე ხუ რებ ზე (წლი უ რი ბი უ ჯე ტი 2 
მლნ 725 ათა სი ლარი); და ფი ნან სე ბა 
გა მო ე ყო ფათ უც ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე
ებს, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს უმაღ
ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე
ბებ ში სწავ ლას აგ რძე ლე ბენ ერ თი ა ნი 
ეროვ ნუ ლი/სა მა გის ტრო გა მოც დე ბის 
შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე (წლი უ რი ბი უ
ჯე ტი – 285 ათა სი ლა რი); სა ხელ მწი ფო 
აგ რძე ლებს გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე 
სოფ ლებ ში და ზა რა ლე ბუ ლი სტუ დენ
ტე ბის სწავ ლის და ფი ნან სე ბას (პროგ
რა მის ბი უ ჯე ტი – 5 მლნ ლა რი); გა ი ცე მა 
სა ხელ მწი ფო სტი პენ დი ე ბი წარ მა ტე ბუ
ლი სტუ დენ ტე ბის თვის (პროგ რა მის ბი
უ ჯე ტი – 4,7 მლნ ლა რი); და ფი ნან სე ბას 
მო ი პო ვე ბენ სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც 
ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მი ღე ბუ
ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბის 
სა ფუძ ველ ზე სწავ ლას აგ რძე ლე ბენ 
სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლეს სას წავ ლებ
ლებ ში (პროგ რა მის ბი უ ჯე ტი – 20 ათა სი 
ლა რი); ყო ველ წლი უ რად ფი ნან სდე ბა 
და, 20142019 წლებ ში, 800ზე მე ტი სას
წავ ლო სტი პენ დია გა ი ცა წარ მა ტე ბუ ლი 
ახალ გაზ რდე ბის მსოფ ლი ოს წამ ყვან 
უნი ვერ სი ტე ტებ ში სწავ ლი სათ ვის. 2016 
წლი დან ამოქ მედ და და სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ სრუ ლად ფი ნან სდე ბა მას წავ
ლებ ლის მომ ზა დე ბის 60კრე დი ტი ა ნი 
პროგ რა მე ბი. 2019 წლი დან ამოქ მედ და 
სკო ლის შემ დგო მი გა ნათ ლე ბი სათ ვის 
მომ ზა დე ბის პროგ რა მა. პროგ რა მა ზე 
ჩა რიც ხვის უფ ლე ბით, დად გე ნი ლი წე
სის შე სა ბა მი სად, სარ გებ ლო ბენ ოკუ პი
რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე მცხოვ რე ბი პი
რე ბი, რომ ლე ბიც ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი 
გა მოც დე ბის/სა ერ თო სა მა გის ტრო გა
მოც დე ბის გა რე შე ირიც ხე ბი ან სა ქარ
თვე ლოს უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბებ ში, სა ხელ მწი ფო აფი
ნან სებს მა თი სწავ ლის სა ფა სურს. 2019 
წლი დან მსჯავ რდა დე ბუ ლებს, რომ ლე
ბიც წარ მა ტე ბით ჩა ა ბა რე ბენ ერ თი ან 
ეროვ ნულ/სა მა გის ტრო გა მოც დებს, შე
საძ ლებ ლო ბა აქვთ ის წავ ლონ შე სა ბა
მის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებ ზე. 

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

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

სკოლამდელიაღზრდადაგა
ნათლება

სკოლამდელიაღზრდისადაგანათ
ლების დაწესებულებების ეფექტია
ნი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
მუნიციპალიტეტის ერთერთი საკუ
თარი უფლებამოსილება და პრიორი
ტეტია.გო რის მი ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ
ქცი ო ნი რებს სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის 
63 დაწესებულება,  19 – ქა ლა ქად, 44 – 
სოფ ლად.

2013 წლის შემდეგ, საქართველოს
მასშტაბით საბავშვო ბაღები გახდა
უფასო.გა ი ზარ და გორ ში ად რე უ ლი და 
სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ
ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბის და ფი ნან სე
ბა: 2020 წელს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ
ჯე ტით გა ნათ ლე ბის სფე როს ხარ ჯე ბი 
და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდამ 9
მლნ570,3ათასილარიშეადგინა.2013 
წელს კი შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2 
მლნ 105,8 ათა სი ლა რით გა ნი საზ ღვრა. 

20132021 წლებში, ინფრასტრუქ
ტურული პროექტების ფარგლებში, ქ.
გორსა და მუნიციპალიტეტის სოფ
ლებში საბავშვო ბაღების მშენებლო
ბარეაბილიტაციის 61 პროექტი გან
ხორციელდა, რაზეც, საერთო ჯამში,
3 მლნ 553,7 ათასი ლარი დაიხარჯა.
მათ შორის,  2017 წელს დაიწყო მშე
ნებლობა და 2021 წელს გაიხსნა, 90
აღსაზრდელზეგათვლილიახალისა
ბავშვო ბაღის ქ. გორში, რკინიგზის
სადგურის დასახლებაში (533,3 ათა
სი ლა რი, რეგ. ფონ დი დან). 20192020
წლებში  გან ხორ ცი ელ და სოფ. ნი ქო
ზის (167,9 ათა სი ლა რი), ქვახ ვრე ლის 
(43,1 ათა სი ლა რი), ტყვი ა ვი სა (189,9 ათა
სი ლა რი) და პა ტა რა გა რეჯ ვრის (187,5 
ათა სი ლა რი) სა ბავ შვო ბა ღე ბის რე ა ბი
ლი ტა ცია. იმა ვე წელს, ქ. გორ ში სა ბავ
შვო ბა ღე ბის ნა წი ლობ რივ რე ა ბი ლი
ტა ცი ა ზე 66,8 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა. 
2020წელს:სა რე მონ ტოსა რე ა ბი ლი ტა
ციო სა მუ შა ო ე ბი ჩა უ ტარ და 9 სა ბავ შვო 
ბაღს, გა ფარ თოვ და 2. დას რულ და ქვახ
ვრე ლის სა ბავ შვო ბაღ ში გათ ბო ბის სი
ს ტე მის მოწ ყო ბა.

2021 წელს, მუნიციპალური განვი
თარებისფონდისმიერშენდება  ახა
ლი საბავშვო ბაღები: ქ. გორ ში, ან
წუ ხე ლი ძის ქუ ჩა ზე, მოს კო ვის ქუ ჩის 
მიმ დე ბა რედ, კომ ბი ნა ტის და სახ ლე
ბა ში, სოფ. საქაშეთში, მეჯ ვრის ხევ სა 
და ერ გნეთ ში;  ასევე მიმდინარეობს  
სარეაბილიტაციო სამუშაოები ქ. 
გორისა და გო რის მუნიციპალიტეტის 
სოფლების 9 საბავშვო ბაღებში; და გეგ
მი ლია სო ფელ ტირ ძნის ში სა ბავ შვო 
ბა ღის რე ა ბი ლი ტა ცია.

შესრულებული სამუშაოების შედე
გად, 2021წელს,2013წელთანშედარე
ბით, საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელ
თა რაოდენობა 401დან 6050მდე
გაიზარდა. სა ბავ შვო ბა ღებ ში კვების
ხარ ჯი თი თო ე ულ აღ საზ რდელ ზე, ყო
ველ დღი უ რად 2,7 ლარს შე ად გინს. 
საბავშვო ბაღებში უზ რუნ ველ ყო ფი
ლია ინ კ ლუზიუ რი გა ნათ ლე ბის მი წო
დე ბა სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე 
აღ საზ რდე ლე ბის თვის – ემ სა ხუ რე ბათ 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ასის ტენ ტე ბი. ახა ლი 
სას წავ ლო წლის თვის, სა ბავ შვო ბა ღებ
ში და საქ მდე ბა 5 სპე ცი ა ლუ რი მას წავ
ლე ბე ლი. ყვე ლა სა ბავ შვო ბაღს თი თო 
ექ თა ნი ემ სა ხუ რე ბა (სულ 63). იმ სოფ
ლებ ში, სა დაც არ არის სა ბავ შვო ბა ღე
ბი, სა ა გენ ტო უზ რუნ ველ ყოფს აღა საზ
რდელ თა ტრან სპორ ტი რე ბას უახ ლო ეს 
მე ზო ბელ სოფ ლებ ში აღ ნიშ ნუ ლი სერ
ვი სის მი სა ღე ბად. ჯამ ში, ტრან სპორ ტი
რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა 28 სა ბავ შვო ბაღ
ში, 45 მი მარ თუ ლე ბით და ემ სა ხუ რე ბა 
500მდე აღ საზ რდელს. 

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

მიმართულებითგანხორციელდება:
 � სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი გა

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

 � გაგ რძელ დე ბა სა ბავ შვო ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი
ტა ცია, მათ შო რის: 20202022 წლებ ში და გეგ მი ლია სა ბავ შვო 
ბა ღე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცი ის 17 პრო ექ ტი, რა ზეც, 
სა ერ თო ჯამ ში, 6 მლნ 434 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯე ბა. ახა ლი 
სა ბავ შვო ბა ღე ბი აშენ დე ბა: ქ. გორ ში, ან წუ ხე ლი ძის ქუ ჩა
ზე, სო ფელ მეჯ ვრის ხევ ში – 180 აღ საზ რდელ ზე გათ ვლი ლი 
სა ბავ შვო ბა ღი – 2 მლნ 800 ათა სი ლა რი; ქ. გორ ში – 180 აღ
საზ რდელ ზე გათ ვლი ლი სა ბავ შვო ბა ღი – 2 მლნ 800 ათა სი 
ლა რი; სო ფელ ერ გნეთ ში – 75 აღ საზ რდელ ზე გათვ ლი ლი სა
ბავ შვო ბა ღი – 1 მლნ 100 ათა სი ლა რი; სო ფელ სა ქა შეთ ში – 
50 აღ საზ რდელ ზე გავ ლი ლი სა ბავ შვო ბა ღი – 725 862 ლა რი; 
სო ფელ ზერ ტში – 100 აღ საზ რდელ ზე გავ ლი ლი სა ბავ შვო ბა
ღი – 1 მლნ 500 ლა რი;

 � და გეგ მი ლია ახა ლი სა ბავ შვო ბა ღის მშე ნებ ლო ბე ბი: სო ფელ 
მეჯ ვრის ხევ ში (6 სა აღ მზრდე ლო ჯგუფ ზე), ერ გნე თიმეღ ვრე
კის ში (3 სა აღ მზრდე ლო ჯგუფ ზე), გორ ში – კომ ბი ნა ტის და
სახ ლე ბა ში (6 სა აღ მზრდე ლო ჯგუფ ზე), სო ფელ სა ქა შეთ ში ( 2 
სა აღ მზრდე ლო ჯგუფ ზე), სო ფელ ზერ ტში (4 სა აღ მზრდე ლო 
ჯგუფ ზე).

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა სო ფელ ტყვი ა ვის, ქიწ ნი სის, ტირ ძნი სის, 
ზეღ დუ ლე თის, ახ რი სის და ატე ნის სა ბავ შვო ბა ღე ბის ნა წი
ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია (32 ათა სი ლა რი). ასე ვე, კა რა ლე თის 
№1 სა ბავ შვო ბა ღი სა (161, 9 ათა სი ლა რი) და პატ. გა რეჯ ვრის 
სა ბავ შვო ბა ღის (124, 7 ათა სი ლა რი) რე ა ბი ლი ტა ცია, სო ფელ 
შერ თუ ლი სა და შინ დი სის სა ბავ შვო ბა ღე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია 
(310 ათა სი ლა რი); და მა ტე ბით იგეგ მე ბა 5 სა ბავ შვო ბა ღის გა
რე მონ ტე ბაც (სკრა, კა რა ლე თის №1 ბა ღი, პა ტა რა გა რეჯ ვა რი, 
№9 და №14 სა ბავ შო ბა ღე ბი); სო ფელ ხელ თუ ბან ში, 150 აღ საზ
რდელ ზე გათვ ლი ლი, სა ბავ შვო ბა ღის რე ა ბი ლი ტა ცია – 856, 8 
ათა სი ლა რი;

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

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

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

 � გაგრძელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლების
მშენებლობარეაბილიტაციის პროექტები, მათ შორის:
MCCათას წლე უ ლის გა მოწ ვე ვის კორ პო რა ცი ის მი ერ და ფი
ნან სე ბუ ლი მოვ ლაპატ რო ნო ბის პროგრამაში ჩაერთვება 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 12 სა ჯა რო სკო ლა: გო რის №9, №5 და №2 
სა ჯა რო სკო ლე ბი, სო ფელ ხელ თუბ ნის, შინ დი სის, ზერ ტის, სა
ქა შე თის, ფხვე ნი სის, ტყვი ა ვის, ხი დის თა ვის, ტი ნის ხი დი სა და 
სკრის სა ჯა რო სკო ლე ბი;

 � და გეგ მი ლია და გა მოც ხა დე ბუ ლია ტენ დე რი სო ფელ ქე რის 
სა ჯა რო სკო ლის მშე ნებ ლო ბის თვის (1,9 მი ლი ო ნი ლა რი);

 � და გეგ მი ლია სა ჯა რო სკო ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 6 პრო ექ ტი, 
რა ზეც, სა ერ თო ჯამ ში, 700 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯე ბა. მათ შო
რის: გო რის №4 სა ჯა რო სკო ლა; სო ფელ ატე ნის სა ჯა რო სკო
ლა; №6 სა ჯა რო სკო ლა; სო ფელ ზე მო ნი ქო ზის სა ჯა რო სკო ლა; 
სო ფელ წი თე ლუბ ნის სა ჯა რო სკო ლა; რე ხის სა ჯა რო სკო ლა; 
2022 წელს სრუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცის ჩა უ ტარ დე ბა სო ფელ მეჯ
ვრის ხე ვის სა ჯა რო სკო ლას;

 � ამოქმედდება 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; 

 � 2022 წლის თვის, ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ
ში, და გეგ მი ლია კო ლე ჯის მშე ნებ ლო ბა ახალ ლო კა ცი ა ზე;

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

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

სასკოლო მზაობის პროგრამა 2021 წლის
თვის ხორ ცი ელ დე ბა 61 სა აღ მზრდე ლო ჯგუფ ში, 
სა დაც სულ 2060 ბავ შვია. ფუნ ქცი ო ნი რებს სკო
ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი მო დე
ლიც – სას კო ლო მზა ო ბის ცენ ტრი, რო მე ლიც ქ. 
გორ ში, №1 სა ჯა რო სკო ლე ბის ბა ზა ზე და სო ფელ 
ბო შურ შია გახსნილი. პანდემიიდანგამომდინა
რე, მუ ნი ცი პა ლურ ბა ღებ ში სრუ ლად და ცუ ლია 
კო ვიდრე გუ ლა ცი ე ბი; შე იქ მნა დისტანციური
სწავლებისპლატფორმადა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იყო სა აღ მზრდე ლო–სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო
ცე სის უწ ყვე ტო ბა. 

ზოგადიგანათლება
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 67 სა

ჯაროსკოლა (ქა ლაქ ში – 12, სოფ ლად – 55), სა
დაც 18  118 მოს წავ ლე, 1772 მას წავ ლე ბე ლი და 
63 – სპე ცი ა ლუ რი მას წავ ლე ბე ლია. მულ ტი დის
ციპ ლი ნუ რი გუნ დის მი ერ, 2020 წლის მა ი სის 
მდგო მა რე ო ბით, იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია 223 სსსმ 
მოს წავ ლე. სა ჯა როს სკო ლებს 10 ექი მი და 2 
ფსი ქო ლო გი ემ სა ხუ რე ბა, 30 სა ჯა რო სკო ლას კი 
74 მან და ტუ რი. 

ზოგადი განათლების სფეროში განათლე
ბისა და მეცნიერების სამინისტრომ, გორის
მუნიციპალიტეტში, განახორციელა სხვადას
ხვა პროგრამა, მათ შორის:  20132021 წლებ ში, 
სასწავლო აქტივობების ხელშეწყობის პროგ
რა მით, 140 სას კო ლო პრო ექ ტი/არა ფორ მა ლუ
რი გა ნათ ლე ბის წრე გან ხორ ცი ელ და, 20172019 
წლებ ში 145 პრო ექ ტი და ფი ნან სდა. ახალისკო
ლისმოდელისფარ გლებ ში, 2019 წელს, 13 სა ჯა
რო სკო ლას გა და ე ცა 166 კომ პი უ ტე რი. ოპტიკური
კავშირითადამაღალსიჩქარიანიინტერნეტით
სკო ლე ბის აღ ჭურ ვის 119 პრო ექ ტი და რადიო
ტექნოლოგიითა და გაუმჯობესებული კავში
რის სიჩქარით უზ რუნ ველ ყო ფის 22 პრო ექ ტი 
გან ხორ ცი ელ და, ლოკალურიუსადენოქსელით
18 სკო ლა აღი ჭურ ვა. 20152019 წლებ ში, მატე
რიალურტექნიკური ბაზით, სას კო ლო ავე ჯით, 
სპორ ტუ ლი ინ ვენ ტა რი თა და სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე
ლო ლა ბო რა ტო რი ე ბით აღ ჭურ ვის 161 პრო ექ ტი 
გან ხორ ცი ელ და.  მოსწავლეთა ტრანსპორტით
უზრუნველყოფის პროგ რა მით 40 სა ჯა რო სკო
ლის (71 მი მარ თუ ლე ბა) 2067 მოს წავ ლე სარ გებ
ლობს. 20172020წლებში,სკო ლებს, ჯამ ში, 3326 
სასკოლო ჟურნალი და 411194 სახელმძღვანე
ლოუსას ყიდ ლოდ გა და ე ცათ. 20132019წლებში,
პირ ველ კლა სე ლებს სა ჩუქ რად 10888 კომ პი უ ტე
რი გა და ე ცათ, 565 – კლა სის დამ რი გებ ლებს, 1066 
– წარ ჩი ნე ბულ მოს წავ ლე ებს. გო რის სა ჯა რო 
სკო ლებ ში, სა ერ თო ჯამ ში, 847 ოქროსდა ვერ
ცხლისმედალოსანიგა მოვ ლინ და. 

სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითა
რების პროგრამით, 20132021 წლებ ში, გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სა ჯა რო სკო ლე ბის ნა წი
ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცი ის 97 პრო ექ ტი გან ხორ
ცი ელ და. ადაპ ტი რე ბუ ლია 47 სკო ლა; ცენ ტრა
ლუ რი გათ ბო ბის სის ტე მით აღ ჭურ ვი ლია  49. 
MCC– ათას წლე უ ლის გა მოწ ვე ვის კორ პო რა ცი ის 
და ფი ნან სე ბით, ოპე რი რე ბი სა და მოვ ლაპატ
რო ნო ბის პროგ რა მა ში 12 სკო ლაა ჩარ თუ ლი. 

 2019 წელს ქ. გორ სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სოფ ლებ ში სა ჯა რო სკო ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
28 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და (ჯამ ში, 1მლნ611,4
ათასილარი).2020წელსსკოლებისსახელმწი
ფოპროგრამით,გან ხორ ცი ელ და სვე ლი წერ ტი
ლე ბის მი შე ნე ბამოწ ყო ბის, შშმ პი რე ბის თვის 
ადაპ ტი რე ბი სა და სხვა დას ხვა სა ხის სა რე ა ბი
ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი ქ. გო რი სა და მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის სოფ ლე ბის 32 სა ჯა რო სკო ლა ში (1,2 
მლნ ლა რი);

მუნიციპალური განვითარების ფონდის და
ფინანსებით,დას რულ და 2 ახა ლი სკო ლის მშე
ნებლობა: სო ფელ პა ტა რა მეჯ ვრის ხევ ში – 2 
მლნ 395,9 ათა სი ლა რი და ოთარ შენ ში (60 ბავ
შვზე გათ ვლი ლი) სა ჯა რო სკო ლა (შერ წყმუ ლი 
თე დოწ მინ დის დაწ ყე ბი თი სკო ლა) – 1 მლნ 81,4 
ათა სი ლა რი.  2021წელსმიმდინარეობს:სო ფელ 
ქე რე ში სა ჯა რო სკო ლის მშე ნებ ლო ბაპრო ექ ტი
რე ბა – 1 მლნ 745 ათა სი ლა რი (მუ ნი ცი პა ლუ რი 
გან ვი თა რე ბის ფონ დი); სო ფელ ბნა ვი სის სა ჯა
რო სკო ლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 1,6 მლნ ლა რი (მუ
ნი ცი პა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ფონ დი); სკო ლე ბის 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით მიმ დი ნა რე ობს სოფ
ლე ბის – მე რე თის (104,699 ლა რი), ყელ ქცე უ ლის 
(40,869 ლა რი), კარ ბის, სა თე მო სა და მეღ ვრე კი
სის სა ჯა რო სკო ლებ ში გათ ბო ბის სის ტე მის მოწ
ყო ბა ( ჯა მუ რად 115, 8 ათა სი ლა რი).  

პროფესიულიგანათლება
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მდე ბა რე ობს პრო

ფე სი უ ლსა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის გან
მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორისაჯაროკოლეჯი–ა(ა)იპ
კოლეჯი „განთიადი“ და ქ. გორის ს. ცინცაძის
სახელობისსამუსიკოკოლეჯი.ასე ვე, პრო ფე სი
ულ პროგ რა მებს ახორ ცი ე ლებს სსიპგორისსა
ხელმწიფოსასწავლოუნივერსიტეტი.

კოლეჯი„განთიადი“12პრო ფე სი ულ სა გან მა
ნათ ლებ ლო პროგ რა მას ახორ ცი ე ლებს. და ნერ
გი ლია 8 მო დუ ლუ რი და 4 დუ ა ლუ რი პროგ რა მა. 
მათ შო რის, 1 მო დუ ლუ რი პროგ რა მა შე თა ვა ზე
ბუ ლია ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მიდ გო მით. ამ ტი პის 
პროგ რა მა გათ ვლი ლია სა ბა ზო (9 კლა სი) გა ნათ
ლე ბის მქო ნე პი რებ ზე და დას რუ ლე ბის შემ დეგ 
გა ი ცე მა სრუ ლი ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ატეს ტატ
თან გა თა ნაბ რე ბუ ლი დიპ ლო მი.  

ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო
კოლეჯს მოპოვებული აქვს 2 მოდულური პრო
ფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის გან
ხორციელების უფლება: მუ სი კის რე პე ტი ტო რი, 
პი ა ნისტაკომ პა ნი ა ტო რი. 20132020 წლებ ში კო
ლეჯ ში, ჯამ ში, 71 სტუ დენ ტი ჩა ი რიც ხა. 20132020 
წლებ ში, სა ხელ მწი ფოს მი ერ ცინ ცა ძის სა ხე
ლო ბის სა მუ სი კო სა ზო გა დო ებ რი ვი კო ლე ჯის 
მიზ ნობ რივ მა პროგ რა მულ მა და ფი ნან სე ბამ 
458,5 ათა სი ლა რი შე ად გი ნა.

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პრო ფე სი ულ სა
გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მებს ასე ვე ახორ ცი
ე ლებს სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი.და წე სე ბუ ლე ბას 12 მო დუ ლუ რი 
პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის უფ ლე ბა აქვს. 

2021 წლის მდგო მა რე ო ბით, გორის მუნიცი
პალიტეტში, პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბი სა და 
პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის 1 პროგ რა მაა ხელ
მი საწ ვდო მი, რო მელ საც ა(ა)იპ სა ქარ თვე ლოს 
ახალ გაზ რდულ მუ შაკ თა ასო ცი ა ცია ახორ ცი
ე ლებს. სა ჯა რო სკო ლებ ში პრო ფე სი უ ლი უნა
რე ბის კურ სე ბის და ნერ გვის მიზ ნით, 20172019 
წლებ ში, სკო ლებ ში, 45 პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ
და.

უმაღლესიგანათლება
ქ.გორშიფუნქციონირებსგორისსახელმწი

ფოსასწავლოუნივერსიტეტი. 2020 წლის მდგო
მა რე ო ბით, უნი ვერ სი ტეტ ში 38 სა გან მა ნათ ლებ
ლო პროგ რა მაა გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი. 20132020 
წლებ ში, სა ხელ მწი ფოს მი ერ უნი ვერ სი ტე ტის 
მიზ ნობ რივ მა პროგ რა მულ მა და ფი ნან სე ბამ 
2 მლნ 318 ათა სი ლა რი შე ად გი ნა.

20132020 წლებ ში უნი ვერ სი ტეტ ში, ჯამ ში, 2113 
სტუ დენ ტი ჩა ი რიც ხა. 20152020 წლებ ში, უნი ვერ
სი ტე ტი და ას რუ ლა 478მა სტუდენტმა. უნი ვე
რის ტეტ ში 88აკადემიურიდა ად მი ნის ტრა ცი უ
ლი პერ სო ნა ლია და საქ მე ბუ ლი.

20132019 წლებ ში, უნივერსიტეტში სოცია
ლური პროგრამის ფარგლებში 433 სტუ დენ ტი 
და ფი ნან სდა, 20202021 სას წავ ლო წელს – 32 
სტუ დენტი. 20132019 წლებში, სწავ ლა გამ ყო ფი 
ხა ზის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ე ბის მცხოვ რებ 
2129 სტუ დენტს და უ ფი ნან სდა, ხო ლო 20202021 
სას წავ ლო წელს – 473ს. აკ რე დი ტე ბულ სა მა
გის ტრო პროგ რა მებ ზე უნი ვერ სი ტეტ ში 640 მა
გის ტრან ტი ჩა ი რიც ხა. 20152017 წლებ ში უნი
ვერ სი ტე ტის მე5 კორ პუს ში გან ხორ ცი ელ და 
სტუ დენ ტა თა სა ერ თო საც ხოვ რე ბ ლის რე ა ბი
ლი ტა ცია (269,1 ათა სი ლა რი).

გორ ში ასე ვე ფუნ ქცი ო ნი რებს დავით აღმა
შენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნუ
ლითავდაცვისაკადემია,რო მელ შიც 2020 წლის 
მდგო მა რე ო ბით, 5 სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა
მა გან ხორ ცი ელ და. მათ შო რის, 4 – სა ბა კა ლავ
რო, 1 კი სა მა გის ტრო. აკა დე მი ის აკ რე დი ტე ბულ 
სა მა გის ტრო პროგ რა მებ ზე, 20172019 წლებ ში, 28 
მა გის ტრან ტი ჩა ი რიც ხა.

გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორია
ზე მცხოვრები დაზარალებული სტუდენტების
პროგრამითდა ვით აღ მა შე ნებ ლის სა ხე ლო ბის 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი თავ დაც ვის აკა დე მი
ა ში და ფი ნან სდა 3 სტუ დენ ტი.

გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე
მცხოვრებისტუდენტებისდაფინანსებისპროგ
რამის ფარ გლებ ში გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი
დან 20202021 სას წავ ლო წელს და ფი ნან სდა 1536 
სტუ დენ ტი.
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კულტურა
გორ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს მუ ნი ცი პა

ლი ტე ტის მარ თვა ში არ სე ბუ ლი ა(ა)იპ
გორისმუნიციპალიტეტისკულტურისა
და ტურიზმის განვითარების ხელშეწ
ყობის სააგენტო, რომელიც შედ გე ბა 
გან ყო ფი ლე ბე ბი სა გან, გან ყო ფი ლე
ბე ბი კი თა ვის მხრივ იყო ფა სექ ტო რე
ბად: ახალგაზრდობისადა კულტურის
განვითარების განყოფილება (სექ
ტორები: ბავ შვთა და ახალ გაზ რდო
ბის ცენ ტრი, სიმ ღე რი სა და ცეკ ვის 
ან სამ ბლი ,,გო რი“, ტყვი ა ვის ბავ შვთა 
და ახალ გაზ რდო ბის ცენ ტრი, ძე ვ რის 
ბავ შვთა და ახალ გაზ რდო ბის ცენ ტრი, 
ქიწ ნი სის ბავ შვთა და ახალ გაზ რდო ბის 
ცენ ტრი, შავ შვე ბის ბავ შვთა და ახალ
გაზ რდო ბის ცენ ტრი, ნი ქო ზის ბავ შვთა 
და ახალ გაზ რდო ბის ცენ ტრი, მეჯ
ვრის ხე ვის ბავ შვთა და ახალ გაზ რდო
ბის ცენ ტრი, ხი დის თა ვის ბავ შვთა და 
ახალ გაზ რდო ბის ცენ ტრი, ახალ ხი ზის 
ბავ შვთა და ახალ გაზ რდო ბის ცენ ტრი).  
ტურიზმის განყოფილებასექტორი:
ტუ რიზ მის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი; მუ
ზეუმების განყოფილება (სექ ტო რე ბი: 
სერ გი მა კა ლა თი ას სა ხე ლო ბის ის ტო
რი ულეთ ნოგ რა ფი უ ლი მუ ზე უ მი, საბ
რძო ლო დი დე ბის მუ ზე უ მი, ნი კო ლო
მო უ რის სახლმუ ზე უ მი, ალექ სან დრე 
ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახლმუ ზე უ მი); ბიბლი
ოთეკის განყოფილება (სექტორები:
ცენ ტრა ლუ რი ბიბ ლი ო თე კა,ბავ შვთა 
ბიბ ლი ო თე კა, მოზ რდილ თა ბიბ ლი
ო თე კა); სამუსიკო და სახელოვნებო
სკოლების განყოფილება (სექ ტო რე ბი: 
ანა ფე რა ძის სა ხე ლო ბის სამ ხატ ვრო 
სკო ლა, ვა ნო მუ რა დე ლის სა ხე ლო ბის 
სა მუ სი კო სკო ლა, კონ სტან ტი ნე მეღ ვი
ნე თუ ხუ ცე სის სა ხე ლო ბის სოფ. ხი დის
თა ვის სა მუ სი კო სკო ლა, სო ფელ ატე
ნის სა მუ სი კო სკო ლა, სო ფელ ტყვი ა ვის 
სა მუ სი კო სკო ლა, სო ფელ ტირ ძნი სის 
სა მუ სი კო სკო ლა, სო ფელ სკრის სა მუ
სი კო სკო ლა, სო ფელ სკრის სა მუ სი კო 
სკო ლა, სო ფელ ხელ თუბ ნის სა მუ სი კო 
სკო ლა). ასე ვე, სა ა გენ ტოს დაქ ვემ დე
ბა რე ბა შია „მწერალთა სახლი“. მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში, ასე ვე, ფუნ ქცი ო ნი რებს 
ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მარ თვა
ში არ სე ბუ ლი კულ ტუ რის და წე სე ბუ ლე
ბე ბი: სსიპ ი.ბ. სტა ლი ნის სა ხელ მწი ფო 
მუ ზე უ მი, სსიპ გო რის ჯ. ერის თა ვის სა
ხე ლო ბის პრო ფე სი უ ლი სა ხელ მწი ფო 
დრა მა ტუ ლი თე ატ რი.

2013 წელთან შედარებით, მნიშვნე
ლოვნად გაიზარდა კულტურის სფე
როს დაფინანსება – 2020 წლის ფაქ
ტობრივმამაჩვენებელმა2,622.7ლარი
შეადგინა.

20132020 წლებში მნიშვნელოვნად
გაიზარდა საზოგადოების ჩართულო
ბა კულტურულ ცხოვრებაში: ეწ ყო ბო
და ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ღა მო ე ბი, კონ
კურ სე ბი, კონ ცერ ტე ბი, 9 სო ფელ ში 
ფუნ ქცი ო ნი რებს სა სოფ ლო კლუ ბე ბი, 
რო მელ თაც 2019 წელს და ე მა ტა 22 სა
ხე ლოვ ნე ბო და სა გან მა ნათ ლებ ლო 
წრე. კულ ტუ რის ცენ ტრი გა მოს ცემ
და ჟურ ნალს, რო მე ლიც სა ჯა რო სკო
ლებ ში ბავ შვებს უფა სოდ ურიგ დე ბათ 
(2020 წლი დან ჟურ ნალს ,,მწიგ ნო ბა რი“ 
გა მოს ცემს „მწე რალ თა სახ ლი“). ცენ
ტრში ფუნ ქცი ო ნი რებს ლი ტე რა ტუ რუ
ლი თე ატ რი. ან სამ ბლი „მა ჩა ბე ლა“ ემ
სა ხუ რე ბა გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სოფ ლებ ში ღო ნის ძი ე ბე ბის ორ გა ნი ზე
ბა სა და მოწ ყო ბას, მოს წავ ლე თათ ვის 
ფოლ კლო რის სფე რო ში ინ ფო მა ცი ის 
მი წო დე ბას. 

2017 წელს, რე გი ო ნებ ში კულ ტუ რის 
მხარ და ჭე რის მიზ ნით, 1 მლნ 517 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯა, გან ხორ ცი ელ და არა
ერ თი სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტი, მათ შო
რის, სო ფელ ნი ქოზ ში, გამ ყო ფი ხა ზის 
მიმ დე ბა რედ, გა ი მარ თა ანი მა ცი უ რი 
ფილ მე ბის სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა
ლი „ნი ქო ზი“. 2018 წელს,რე გი ო ნებ ში, 
ამ მი მარ თუ ლე ბით 57 აქ ტი ვო ბა გან
ხორ ცი ელ და და 1 მლნ 520 ათა სი ლა რი 
და ი ხარ ჯა. 2019წელსჩა ტარ და გო რის 
კო მე დი ის ფეს ტი ვა ლი, ანი მა ცი უ რი 
ფილ მე ბის სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა
ლი „ნი ქო ზი“; პრო ექ ტში „ცოც ხა ლი 
წიგ ნე ბი“ ჩარ თუ ლი იყო 80მდე მწე რა
ლი; ხე ლი შე ეწ ყო სსიპ გო რის გი ორ გი 
ერის თა ვის სა ხე ლო ბის პრო ფე სი უ
ლი სა ხელ მწი ფო დრა მა ტულ თე ატრს; 
მთელ მსოფ ლი ო ში და მათ შო რის, სა
ქარ თვე ლო ში კო ვიდ პან დე მი ის გა მო 
და გეგ მი ლი აქ ტი ვო ბე ბის მნიშ ვნე ლო
ვა ნი ნა წი ლი გა და ი დო, თუმ ცა გარ კვე
უ ლი მათ გა ნი მა ინც გან ხორ ცი ელ და.

განათლებისა და მეცნიერების სა
მინისტროსხელშეწყობით,დევნილთა
კომპაქტურდასახლებებში, სახელოვ
ნებო განათლების ხელმისაწვდომო
ბისგაზრდისმიზნით,ქ. გორ სა და მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში – ბერ ბუ კი, 

ვერ ხვე ბი, შავ შვე ბი, კა რა ლე თი, სკრა – 
ხორ ცი ელ დე ბა პრო ექ ტე ბი, რო მე ლიც 
დევ ნილ თა კომ პაქ ტურ და სახ ლე ბებ ში 
მცხოვ რე ბი მოს წავ ლეახალ გაზ რდო
ბის თვის სა ხე ლოვ ნე ბო წრე ე ბის ფუნ
ქცი ო ნი რე ბა სა და სხვა დას ხვა აქ ტი ვო
ბას ით ვა ლის წი ნებს.

20162021წლებში,ქ. გორ სა და სოფ
ლებ ში – დი ცი, მე რე თი, ხურ ვა ლე თი, 
ნი ქო ზი, მეჯ ვრის ხე ვი, მეღ ვრე კი სი, 
ერ გნე თი – ხორ ცი ელ დე ბა პრო ექ ტი 
„კულტურა საზღვრებს გარეშე“, რომ
ლის მი ზა ნია გამ ყო ფი ხა ზის სი ახ ლო
ვეს მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის, მათ 
შო რის დევ ნი ლე ბის, ქვე ყა ნა ში მიმ დი
ნა რე კულ ტუ რულსა გან მა ნათ ლებ ლო 
პრო ცე სებ ში ჩარ თუ ლო ბის ხელ შეწ ყო
ბა. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, იმარ თე ბა 
შეხ ვედ რე ბი ქარ თველ ხე ლო ვა ნებ თან 
და მეც ნი ე რებ თან, ტარ დე ბა სხვა დას
ხვა ტი პის ლექ ციასე მი ნა რე ბი, მხატ
ვრუ ლი და დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბის 
ჩვე ნე ბა/გან ხილ ვა, მო ეწ ყო ღია ტი პის 
სამ კით ხვე ლო – „სკვე რის ბიბ ლი ო თე
კე ბი“ და სხვ.

20132021წლებში, განხორციელდა
კულტურის ობიექტების მშენებლო
ბარეაბილიტაციის პროექტები. მათ
შორის: 2019 წელს დას რულ და ნი კო 
ლო მო უ რის სახლმუ ზე უ მის სა რე ა ბი
ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი სო ფელ არ ბო
ში – (256,9 ათა სი ლა რი, რე გი ო ნუ ლი 
ფონ დი); გან ხორ ცი ელ და ქ. გორ ში, 26 
მა ი სის სკვე რი სა და ლომ ჭა ბუ კის ძეგ
ლის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი 
(580 ათა სი ლა რი); 2020წელსგან ხორ
ცი ელ და არ ბოს მუ ზე უ მის სა რე ა ბი ლი
ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი. და სას რულს უახ
ლოვ დე ბა მუ ზე უ მის არ ქე ო ლო გი ურ 
სა ცავ ში მიმ დი ნა რე სა მუ შა ო ე ბი. 2020 
წლის მარ ტში, ლურ ჯი ფა რის სა ქარ
თვე ლოს ეროვ ნულ მა კო მი ტეტ მა გო
რის სერ გი მა კა ლა თი ას სა ხე ლო ბის 
ის ტო რი ულეთ ნოგ რა ფი ულ მუ ზე უმ ში 
და იწ ყო პრო ექ ტი – ,,გო რის კულ ტუ რუ
ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის თვის სა
ჭი რო ღო ნის ძი ე ბა თა და გეგ მვა. 2021
წელს გრძელდება სა რე ა ბი ლი ტა ციო 
სა მუ შა ო ე ბი გო რის ცი ხე ზე, წლის ბო
ლომ დე და გეგ მი ლია 450 ათა სი ლა
რის სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბა. მიმ
დინარეობს ნი ქო ზის სა კა თედ რო 
ტაძ რის რე ა ბი ლი ტა ცია (30 ათა სი ლა
რი).

გორის მუნიციპალიტეტში, კულტუ
რული ტურიზმის განვითარების ხელ
შეწყობის მიზნით განხორციელდა: 
2018 წელი – უფ ლის ცი ხის კო ტე ჯე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ
რის მოწ ყო ბის პრო ექ ტი; გო რის ცი ხის 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ექ ტი I ეტა პი; ატე
ნის სი ო ნის და სავ ლე თი აფ სი დის კედ
ლის მხატ ვრო ბის საპ რო ექ ტო კვლე ვა 
და დო კუ მენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბა, ქვის 
კონ სერ ვა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი; 2019წელს
დას რულ და უფ ლის ცი ხის მუ ზე უმნაკ
რძა ლის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის რე ა ბი
ლი ტა ცი ის II ეტა პი (100492,42 ლა რი); 
გან ხორ ცი ელ და უფ ლის ცი ხის კო ტე ჯე
ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და ინ ფრას ტრუქ
ტუ რის მოწ ყო ბის პრო ექ ტი III ეტა პი 
(157656,14 ლა რი); 2020 წელი – ბერ შუ
ე თის სა მე ბის ეკ ლე სი ის რე ა ბი ლი ტა
ცი ის პრო ექ ტი; ატე ნის სი ო ნის სა მო
ნას ტრო კომ პლექ სის ღვთის მშობ ლის 
მი ძი ნე ბის სა ხე ლო ბის ტაძ რის გა და
ხურ ვის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი; 
გუ და ბერ ტყის ნა მო სახ ლა რის არ ქე ო
ლო გია.

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ფა რავს 
კულ ტუ რუ ლი მარ შრუ ტი – „ებრაული
მემკვიდრეობის ევროპული მარშრუ
ტისაქართველოში”. გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში მდე ბა რე ობს საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს დაქ ვემ დე ბა
რე ბა ში არ სე ბუ ლი უფლისციხისისტო

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

რიულარქიტექტურული მუზეუმნაკ
რძალი,რო მელ საც 20172021 წლებ ში 1
მილიონამდე ვი ზი ტო რი სტუმ რობ და. 
2015 წელს გორ ში კე თილ მოწ ყო ბი ლი 
შე ნო ბა გა და ე ცა დიდილიახვის ხეო
ბის სახელმწიფო მუზეუმნაკრძალის
ად მი ნის ტრა ცი ას. მუ ზე უმნაკ რძა ლი კი 
ამჟამადოკუპირებულტერიტორიაზეა
მოქ ცე უ ლი. 

ქვე ყა ნა ში შექ მნი ლი ეპიდ ვი თა რე
ბის მი უ ხე და ვად, ჯან დაც ვის სა ყო ველ
თაო რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბით, მემ კვიდ რე ო ბის ძეგ ლებ ზე 
სა მუ შა ო ე ბი შე უ ფერ ხებ ლად მიმ დი ნა
რე ობს. გრძელ დე ბა მსხვილ მას შტა ბი
ა ნი პრო ექ ტე ბი, მათ შო რის, გრაკ ლი
ა ნი გო რის მუ ზე უ მის სა ექ სპო ზი ციო 
სივ რცის მოწ ყო ბა და ტექ ნი კუ რი აღ
ჭურ ვის Iეტა პი (297 ათა სი ლა რი) და 
არ ქე ო ლო გი უ რი მუ ზე უ მის სა გა მო ფე ნო 
სივ რცის მოწ ყო ბის II ეტა პი (300 ათა სი 
ლა რი); ატე ნის სი ო ნის ღვთის მშობ ლის 
მი ძი ნე ბის სა ხე ლო ბის ტაძ რის გა და
ხურ ვის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი 
(200 ათა სი ლა რი). 

სპორტი
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონი

რებს მუნიციპალიტეტის მართვაში
არსებულიშ. ჩო ჩიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
ცენ ტრა ლუ რი სას პორ ტო სკო ლა, გ. პა
პი ტაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ჭი და ო ბის 
კომ პლექ სუ რი სპორ ტუ ლი სკო ლა და ა. 
შო ში აშ ვი ლის სა ხე ლო ბის კრი ვის სპე
ცი ა ლი ზე ბუ ლი სკო ლა, ნ. სხი რე ლის 
სახ. თ/ჭი და ო ბის სკო ლა, გ. კან დე ლა
კის სახ. კრი ვის სკო ლა– სოფ. ვა რი ან
ში, გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფეხ ბურ
თის კლუ ბი „გო რი“, კლუ ბი „გოლ დენ 
გო რი“.

2013 წელ თან შე და რე ბით, გაიზარდა
მუნიციპალიტეტისბიუჯეტიდანსპორ
ტისსფეროსდაფინანსება.2020 წლის 
ბი უ ჯე ტით სპორ ტის ხარ ჯე ბი მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტით 3,428.5 ათასილა
რით გა ნი საზ ღვრა, რაც მნიშ ვნე ლოვ
ნად აღე მა ტე ბა 2013 წლის შე სა ბა მის 
მაჩ ვე ნე ბელს (342 ათა სი ლა რი).

მუნიციპალიტეტისპრიორიტეტული
სპორტის სახეობებია: თა ვი სუ ფა ლი 
ჭი და ო ბა, ძი უ დო, კრი ვი, რაგ ბი, ფეხ
ბურ თი, მი ნი ფეხ ბურ თი, ფრენ ბურ თი, 
კა ლათ ბურ თი, შა ში და კა რა ტე. აღსა
ნიშნავია სპორტსმენთა შედეგები:
გო რის სა ხე ლო ვან მა სპორ ტსმე ნებ მა 
სხვა დას ხვა სა ხის არა ერთ სა ერ თა
შო რი სო შე ჯიბ რე ბა ში ასო ბით ოქ როს, 
ვერ ცხლი სა და ბრინ ჯა ოს მედ ლე ბი და 
პრი ზე ბი დაიმსახურეს. თა ვი სუ ფა ლი 
სტი ლის მო ჭი და ვე გე ნო პეტ რი აშ ვი
ლი ზე დი ზედ სამ ჯერ (2017, 2018, 2019 წწ) 
გახ და მსოფ ლი ოს ჩემ პი ო ნი პრეს ტი
ჟულ, მძი მე წო ნით კა ტე გო რი ა ში.

2020 წელს, მსოფ ლიო პან დე მი ის გა
მო გარ კვე ულ წი ლად შე ფერ ხდა სპორ
ტუ ლი აქ ტი ვო ბა. 2021 წელს თა ვი სუ
ფალ ჭი და ო ბა ში უნი კა ლურ შე დეგს 
მი აღ წია გო რელ მო ჭი და ვე თა გუნ დმა. 
დი დებ ში, 23 წლამ დე ლებ ში, ახალ გაზ
რდებ ში, კა დე ტებ სა და კა დეტ თა უმ
ცროს ასაკ ში 2021 წელს გა მარ თულ სა
ქარ თვე ლოს ჩემ პი ო ნა ტებ ზე, ხუ თი ვე 
ასაკ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ჩემ პი ო ნა ტი დან 
ოთ ხში გუნ დუ რი გა მარ ჯვე ბა გო რის 
გუნ დმა მო ი პო ვა. წელს ტოკიოში გა
მართულ ოლიმპიადაზე (ტოკიო 2020)
პირველი მედლები ჩვენს ოლიმპიურ
დელეგაციას, სწორედ გორელმა ძი
უდოისტებმა ვაჟა მარგველაშვილმა
დალაშაშავდათუაშვილმამოუტანეს.
ორივე მათგანი ვერცხლის პრიზიორი
გახდა.ორი ვე სპორ ტსმე ნი გო რის გუ
რამ პა პი ტაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ჭი და ო
ბის სკო ლის აღ ზრდი ლია, მა თი პი რა დი 
მწვრთნე ლი სა ქარ თვე ლოს დამ სა ხუ
რე ბუ ლი მწვრთნე ლი ან ზორ თე ნა ძე 
გახ ლავთ.
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2017 წლი დან დღემ დე, მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის სპორ ტულ სკო ლებ ში მკვეთ რად 
გაზ რდი ლია მოს წავ ლე თა რა ო დე ნო ბა. 
ამ ჟა მად სას პორ ტო სკო ლებ ში გორ
სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში, 3 
ათას ზე მე ტი სპორ ტსმე ნი ვარ ჯი შობს. 

2018 წელს შეიქმნა ძიუდოს კლუბი
,,გოლდენ გორი“, რო მე ლიც გო რე ლი 
ტი ტუ ლო ვა ნი სპორ ტსმე ნე ბი თაა და
კომ პლექ ტე ბუ ლი. კლუბ მა პირ ვე ლი ვე 
წე ლი წადს ის ტო რი ულ წარ მა ტე ბას მი
აღ წია – მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ევ რო
პის საკ ლუ ბო ლი გა ზე, სა დაც ჩემ პი ო
ნი გახ და. მომ დევ ნო წელს, ევ რო პის 
ჩემ პი ონ თა ლი გა ზე მე სა მე ად გილ ზე 
გა ვი და. ამ პრეს ტი ჟულ ლი გა ში მხო
ლოდ ,,გოლ დენ გო რი“ წარ მო ად გენ
და სა ქარ თვე ლოს, სულ კი მთე ლი 
მსოფ ლი ოს მხო ლოდ რვა (!) კლუბ მა 
მო ი პო ვა ას პა რე ზო ბის უფ ლე ბა. 2018 
წლი დან მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ხორ ცი
ელ დე ბა მაღალმთიან დასახლებებში
მწვრთნელთა მხარდაჭერის პროგრა
მა;

20142021 წლებში განხორციელდა
მუნიციპალიტეტისსპორტულიობიექ
ტების მშენებლობარეაბილიტაციის
არაერთიპროექტი.მათშორის:

2019 წელს სპორ ტუ ლი მი ნი მო ე დე
ბი მო ეწ ყო სოფ ლებ ში გუგ ტი ა ან თკა
რი (67,7 ათა სი ლა რი); ხი დის თა ვი (90,7 
ათა სი ლა რი). კა ლათ ბურ თის მო ე და ნი 
მო ეწ ყო გორ ში, ვერ ხვე ბის დევ ნილ
თა და სახ ლე ბა ში (69 ათა სი ლა რი); მი
ნის ტა დი ო ნი და სა ჭი დაო არე ნა ზეღ
დუ ლეთ ში (93,2 ათა სი ლა რი). ქ. გორ ში 
მო ეწ ყო გა რე სა ვარ ჯი შო მოწ ყო ბი ლო
ბე ბი (ტრე ნა ჟო რე ბი). რეაბილიტაცია
ჩაუტარდაგუ რამ პა პი ტაშ ვი ლის სა ხე
ლო ბის ჭი და ო ბის (მშვი დო ბის გამ ზი
რი №12) დარ ბაზს – 114, 5 ათა სი ლა რი; 
2020 წელს დასრულდა სოფ. ვა რი ან
ში, გ. კან დე ლა კის სა ხე ლო ბის კრი ვის 
სკო ლის სა ხუ რა ვის რე ა ბი ლი ტა ცია (63 
ათა სი ლა რი). გო რის ჭი და ო ბის კომ
პლექ სუ რი სპორ ტუ ლი სკო ლის ში და 
სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი (41,5 
ათა სი ლა რი); რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ
და კრი ვის დარ ბა ზებს ქ. გორ ში (სტა
ლი ნის გამ ზი რი №11a, 39,1 ათა სი ლა რი) 
და სო ფელ ხურ ვა ლეთ ში (გათ ბო ბა და 
ელ მონ ტა ჟი, 10,6 ათა სი ლა რი); კა ლათ
ბურ თის მო ე და ნი და სა ბავ შვო სკვე რი 
მო ეწ ყო მეჯ ვრის ხევ ში (56 ათა სი ლა
რი); გან ხორ ცი ელ და სპორ ტუ ლი მო ედ
ნე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია/მოწ ყო ბა სოფ
ლებ ში ხელ თუ ბა ნი (50 ათა სი ლა რი), 
თორ ტი ზა (93 ათა სი ლა რი); სკრა (50 
ათა სი ლა რი), ქიწ ნის ში (89 ათა სი ლა
რი), ტყვი ა ვი (50 ათა სი ლ); ფეხ ბურ თის, 
კა ლათ ბურ თის და ფრენ ბურ თის მო ედ
ნე ბი სა და სპორ ტუ ლი კომ პლექ სი მო
ეწ ყო სო ფელ ატენ ში (100 ათა სი ლა რი); 
სკვე რი და ღია ტრე ნა ჟო რე ბი – სო ფელ 
ფლავ ში (40 ათა სი ლა რი); გა რე სა ვარ
ჯი შო მოწ ყო ბი ლო ბე ბი (ტრე ნა ჟო რე
ბის) მო ეწ ყო ქ. გორ ში, ვერ ხვე ბის დევ
ნილ თა და სახ ლე ბა ში (50 ათა სი ლა რი); 
გან ხორ ცი ელ და ა. შო ში აშ ვი ლის სა
ხე ლო ბის კრი ვის სკო ლის გა სახ დე
ლე ბი სა და სვე ლი წერ ტი ლე ბის სა რე
ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი; 2021 წელს
დასრულდაგო რის სპორ ტსკო ლის რე ა
ბი ლი ტა ცია – 142,9 ათა სი ლა რი; გო რის 
სპორ ტის სა სახ ლის დარ ბა ზებ ში მო ეწ
ყო ია ტა კი (824,9 ათა სი ლა რი); ექ სპლუ
ა ტა ცი ა ში შეს ვლის პრო ცეს შია მრა
ვალ ფუნ ქცი უ რი სპორ ტის სა სახ ლე (12,4 
მლნ ლა რი, სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი).

მიმდინარეობს მუ შა ო ბა სპორ ტის 
გან ვი თა რე ბი სა და ხელ შეწ ყო ბის სა ა
გენ ტოს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
სპორ ტუ ლი დარ ბა ზე ბის სპორ ტუ ლი 
ინ ვენ ტა რით აღ სა ჭურ ვად. ასე ვე სა
ვარ ჯი შო ტრე ნა ჟო რე ბის სა მონ ტა ჟო 
სა მუ შა ო ე ბი მი სა მარ თებ ზე: გორი, სა
მე ბის ქ №1, სად გუ რის და სახ ლე ბა: თა
მარ მე ფის 4– 6 კორ პუს თან. სოფლებში:
ხურ ვა ლე თი, ნა დარ ბა ზე ვი, შავ შვე ბი, 
წი თე ლუ ბა ნი, მეჯ ვრის ხე ვი, ზერ ტი, მა
რა ნა, კვარ ხე თი და მეჯ ვრის ხე ვის ფაბ
რი კის და სახ ლე ბა; შო თა ჩო ჩიშ ვი ლის 

სახ. ცენ ტრა ლუ რი სას პორ ტო სკო ლის 
4 დარ ბა ზის, სვე ლი წერ ტი ლე ბის და 
მწვრთნე ლე ბის ოთა ხე ბის სა რე ა ბი ლი
ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი; მი ნის ტა დი ო ნის 
რე ა ბი ლი ტა ცია სო ფელ ზე მო ხვით
ში – 126 ათა სი ლა რი; მი ნის ტა დი ო ნის 
მოწ ყო ბა სო ფელ ბობ ნევ ში – 100 ათა სი 
ლა რი;

ახალგაზრდულიპოლიტიკა
ახალგაზრდული მიმართულებებით

სპორტისა და ახალგაზრდობის სამი
ნისტრომმუნიციპალიტეტშისხვადას
ხვა სახის პროექტი განახორციელა:
ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის მიმ დე ბა
რე სოფ ლებ ში ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი
რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა მი
ნის ტრომ შე ის ყი და სხვა დას ხვა სა ხის 
სპორ ტუ ლი ინ ვენ ტა რი და წიგ ნე ბი, 
რომ ლე ბიც სა ჩუქ რად გა და ე ცა ად
გი ლობ რივ გამ გე ო ბებს (გო რი, სოფ: 
მე რე თი, ნი ქო ზი, ხვი თი, ტირ ძნი სი, 
მეჯ ვრის ხე ვი, წი თე ლუ ბა ნი და ხურ ვა
ლე თი); გა ნა ხორ ცი ე ლა ,,სა ინ ფორ მა
ციო კამ პა ნი ე ბი ნარ კო მა ნი ი სა და თამ
ბა ქოს წი ნაღ მდეგ“; „სი ძულ ვი ლის ენის 
წი ნა აღ მდეგ ონ ლა ინ კამ პა ნია – არა 
სი ძულ ვილს“, ,,სა სი ცოც ხლო უნა რე ბის“ 
ხუთ თვი ა ნი ტრე ნინგსე მი ნა რე ბი; 

სსიპ ბავშვთა და ახალგაზრდობის
განვითარების ფონდის მხარდაჭე
რით,მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ახალ გაზ რდო
ბის სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა
ცი ებ მა გა ნა ხორ ცი ე ლეს პრო ექ ტე ბი, 
რო მელ თა მი ზა ნია ახალ გაზ რდუ ლი 
ცენ ტრის სა ლექ ციო დარ ბა ზის აღ ჭურ
ვა სა ჭი რო ინ ვენ ტა რით, ახალ გაზ რდე
ბის ინ ფორ მი რე ბა გა რე მოს დაც ვის, 
ეკო ლო გი ის და ეკო ტუ რიზ მის სა კით
ხებ ზე; მოს წავ ლეახალ გაზ რდო ბა ში 
ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სის დამ კვიდ
რე ბის ხელ შეწ ყო ბა; სო ცი ა ლუ რი სა
წარ მოს შე ნო ბის მოწ ყო ბა – რე მონ ტი, 
უსი ნათ ლო და მცი რემ ხედ ვე ლი ადა მი
ა ნე ბის ფი ზი კუ რი აქ ტი უ რო ბის გაზ რდა, 
რე ა ბი ლი ტა ცია და ჩარ თვა სპორ ტულ 
ცხოვ რე ბა ში; ახალ გაზ რდუ ლი სო ცი ა
ლუ რი სა წარ მო „სო ბი სუ რის თვის“ ახა
ლი და ნად გა რე ბის შე ძე ნა და დამ ხმა
რე სა საწ ყო ბე ნა გე ბო ბე ბის მოწ ყო ბა,  
სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო „ჩე მი ფუტ კრის“ 
შექ მნა; ახალ გაზ რდე ბის პრო ფე სი უ ლი 
უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა; „ვეფ ხის ტყა
ოს ნის“ პო პუ ლა რი ზა ცია სკო ლებ სა და 
ბიბ ლი ო თე კებ ში.

2017 წელს განხორციელდა პრო
ექტი „ნიქოზის მეკლდეურთა კლუბი“
(18,5 ათა სი ლა რი). სო ფელ ზე მო ნი ქოზ
ში კე თილ მო ეწ ყო ხე ლოვ ნუ რი სა ცო
ცი კედ ლის სა ვარ ჯი შო გა რე მო. სსიპ 
– ბავ შვთა და ახალ გაზ რდო ბის ეროვ
ნულ მა ცენ ტრმა გა ნა ხორ ცი ე ლა პრო
ექ ტი „CYNCკვირეულიგორი“( 55,5 ათა
სი ლა რი).

20152021 წლებში მუნიციპალი
ტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში
ახალგაზრდების ჩართვასა და მათ
მიერ ინიცირებული პროექტების გან
ხორციელების მიზნით დაფინანსდა
40 პროექტი. სპორტული ცხოვრების
განვითარებისა და ახალგაზრდობის
ეფექტიანი პოლიტიკის გატარების
ხელშემწყობის მიზნით დაფინანსდა
40პროექტი.

2021 წელს, სა მო ქა ლა ქო სექ ტო
რის ჩარ თუ ლო ბით, გა ნახ ლდა გო რის 
ახალ გაზ რდუ ლი სტრა ტე გია და სა მოქ
მე დო გეგ მა; გო რის ერთერთ სო ფელ
ში გა იხ სნა ახალ გაზ რდუ ლი სივ რცე. 

მომდევნო ოთხი წლის განმავ
ლობაში კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდული მიმართულებებით
გორის მუნიციპალიტეტში შემდეგი
ღონისძიებებიგატარდება:

 � უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა კულ ტუ
რის, სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდული 
მიმართულებები მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის მარ თვა ში არ სე ბუ ლი ინ სტი
ტუ ცი ე ბის ეფექ ტი ა ნი და შე დე გებ
ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა;

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

 � და გეგ მი ლია გი ორ გი ერის თა ვის 
სა ხე ლო ბის გო რის სა ხელ მწი ფო 
დრა მა ტუ ლი თე ატ რის მიმ დე ბა რე 
ტე რი ტო რი ის სა რე კონ სტრუქ ციო
სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბი – 450 ათა
სი ლა რი;

 � სო ფელ შავ შვე ბის სა სოფ ლო კლუ
ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – 100 ათა სი 
ლა რი;

 � 2021 წელს დას რულ დე ბა ატე ნის 
სი ო ნის ქვის კონ სერ ვა ცი ის სა მუ
შა ო ე ბი (და სავ ლე თი ფა სა დის და 
და სავ ლე თი აფ სი დის კონ ქის, ინ
ტე რი ერ ში ჩრდი ლო ეთ აფ სი დის 
ქვის სა კონ სერ ვა ციო სა მუ შა ო ე ბი) 
– 456 ათა სი ლა რი;

 � და გეგ მი ლია შემ დე გი პრო ექ ტე ბი:  
ატე ნის სი ო ნის და სავ ლეთ და სამ
ხრე თი კალ თე ბის გა და ხურ ვა; უფ
ლის ცი ხის კომ პლექ სის კვლე ვა და 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წეს რი გე ბა; 
2023 წე ლი – გო რის ცი ხის რე აბი
ლი ტა ცია; უფ ლის ცი ხის კლდე ში 
ნაკ ვე თი ქა ლა ქის კომ პლექ სუ რი 
კვლე ვა – მო ნი ტო რინ გი გა და უ დე
ბე ლი აუ ცი ლებ ლო ბის სა მუ შა ო ე
ბი; ატე ნის ცი ხის რეა ბი ლი ტა ცია; 
უფ ლის ცი ხის მუ ზე უმნაკ რძა ლის 
რე ა ბი ლი ტა ცია– სა ვა რა უ დო ღი

რებულება 1 მილიონილა რი; გო
რის ცი ხის მიმ დე ბა რე შე ნო ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცია – 40,5 ათა სი ლა რი;

 � და გეგ მი ლია ქ. გორ ში, გუ რა მიშ ვი
ლის ქ. №5ში მდე ბა რე კულ ტუ რი
სა და დას ვე ნე ბის პარ კის (ახალ
ბა ღი) რე ა ბი ლი ტა ცია – 78,6 ათა სი 
ლა რი (მგფ);

 � 20222025 წლებ ში გან ხორ ცი ელ
დე ბა გო რის ცი ხის სა რე ა ბი ლი ტა
ციო სა მუ შა ო ე ბი (პრო ექ ტი რე ბა/
რე ა ბი ლი ტა ცია) –7მლნლარი.

 � ან ტონ ფურ ცე ლა ძის საც ხოვ რე ბე
ლი სახ ლის რე ა ბი ლი ტა ცია – 800 
ათა სი ლა რი;

 � გაგ რძელ დე ბა სას პორ ტო და წე სე
ბუ ლე ბე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი
ლი ტა ცია; და გეგ მი ლია სპორ ტუ ლი 
კომ პლექ სის მშე ნებ ლო ბა სო
ფელ ერ გნეთ ში – 500 ათა სი ლა რი; 
სო ფელ ხი დის თავ ში არ სე ბუ ლი 
სპორ ტუ ლი მო ედ ნის შე მო ღობ
ვა და მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ის 
სპორ ტუ ლი ინ ვენ ტა რით აღ ჭურ
ვა – 55,5 ათა სი ლა რი; ქ. გორ ში, 
ელექ ტრი ფი კა ცი ის და სახ ლე ბა ში 
კა ლათ ბურ თის მო ედ ნის მოწ ყო ბა 
– 81,6 ათა სი ლა რი;

 � 2021– 2025 წწ. – გაგ რძელ დე
ბა მა ღალ მთი ან და სახ ლე ბებ
ში მწვრთნელ თა მხარ და ჭე რის 
პროგ რა მა;

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა სპორ ტუ ლი 
ცხოვ რე ბის გან ვი თა რე ბი სა და 
ახალ გაზ რდო ბის ეფექ ტი ა ნი პო
ლი ტი კის გა ტა რე ბის ხელ შემ წყო
ბი პრო ექ ტე ბი.

 � და გეგ მი ლია თე მებ ში ახალ გაზ
რდუ ლი ცენ ტრე ბის ჩა მო ყა ლი ბე
ბა, ახალ გაზ რდე ბის გა აქ ტი უ რე ბის 
მიზ ნით;

 � ახალ გაზ რდუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
გაძ ლი ე რე ბა მა თი ხელ შეწ ყო ბის 
გზით, შემ დგომ ში აქ ტი უ რი ახალ
გაზ რდე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდის 
მიზ ნით.

 � 2021 წელს შე იქ მნე ბა და და ი
ნერ გე ბა გო რის ახალ გაზ რდუ ლი 
სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ
მის მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მე ბი;

 � გორ ში ჩა ტარ დე ბა ში და ქარ თლის 
რე გი ო ნუ ლი ახალ გაზ რდუ ლი ფო
რუ მი;

 � 2021 წლის სექ ტემ ბრი დან 2 წლის 
ვა დით და საქ მდე ბა 2 მო ბი ლუ რი 
ახალ გაზ რდუ ლი მუ შა კი.

გორისსპორტისსასახლე

11qarTuli ocneba 41

ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



ჩემოძვირფასებო!
სადაც უნდა ვყოფილიყავი, ყოველთვის სიამაყით ვამბობდი, რომ გორელი ვარ! განსაკუთრებით ვაფასებდი იმას, რაც ამ ქალაქმა მომცა და 

ვცდილობდი, აქ მცხოვრები, საკუთარ ქალაქსა და ქვეყანაზე შეყვარებული, ბევრი გაჭირვებისა თუ სირთულის მნახველი ხალხი გამეხარებინა. 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გორის მერობის კანდიდატად დასახელება განსაკუთრებული ნდობის გამოხატულებაა, 

რისთვისაც მადლობას ვუხდი „ქართულ ოცნებას“ – ერთადერთ პასუხისმგებლიან, განვითარებაზე ორიენტირებულ პოლიტიკურ ძალას.
მიმაჩნია, რომ ყველა ადამიანი ვალდებულია, დაიხარჯოს ქვეყნისა და საერთო საქმისთვის, სწორედ ამიტომ, მინდა, ჩემი შესაძლებლობები 

მაქსიმალურად მოვახმარო მშობლიური ქალაქის სწრაფ განვითარებას. 
კარგად ვხედავ, რომ განვლილი წლების განმავლობაში გორში ბევრი რამ გაკეთდა, თუმცა ყოველდღიური შეხება მაქვს გორელებთან და 

ზუსტად ვიცი, როგორ გადავდგათ ის გარდამტეხი ნაბიჯები, რომლებიც ჩვენს ქალაქს განვითარების ახალ ეტაპზე გადაიყვანს.
ყოველ ნაბიჯზე ვგრძნობ თქვენს უდიდეს სიყვარულსა და მხარდაჭერას, რის გამოც თავს ვალდებულად მივიჩნევ, მაქსიმალურად გულწრფელი 

ვიყო და იმედი არ გაგიცრუოთ.
ბუნებრივია, იქნება სირთულეებიც, თუმცა, ჩემი სპორტული კარიერა სწორედ იმით იყო გამორჩეული, რომ სირთულეებში შესაძლებლობას ვხე

დავდი და მათ დასაძლევად ბოლომდე ვიხარჯებოდი. ასე ვაპირებ პოლიტიკაშიც და მჯერა, ახალგაზრდა, პროფესიონალებით დაკომპლექტებულ 
გუნდთან ერთად, გამოცდილი ადამიანების რჩევების გათვალისწინებითა და საზოგადოების აქტიური ჩართულობით, წარმატების ახალ, გამო
რჩეულ ისტორიას დავწერთ.

მჯერა, ჩემს გამარჯვებას ჩვენი საყვარელი გორის გამარჯვებად ვაქცევთ!

 � 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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