
Size, placement and color combinations

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

„ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭო



 „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ ხე ლი სუფ ლე
ბა ში მოს ვლის თა ნა ვე, ეკო ნო მი კის 
სის ტე მუ რი რე ფორ მი რე ბა და იწ ყო. 
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. 

„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ ხე ლი სუფ ლე
ბის პი რო ბებ ში, ბიზ ნე სი გა თა ვი სუფ
ლდა პო ლი ტი კუ რი წნე ხის გან, 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.

ადგილობრივი ბიუჯეტი
გა სუ ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, ხე

ლი სუფ ლე ბის მი ერ დმა ნი სის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ
რა მე ბი სა და პრო ექ ტე ბის მო ცუ ლო ბა 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და. იზ რდე ბა 
ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ხარ ჯვი თი 
ნა წი ლი – 2013 წელს 2 მლნ 982 ათა
სი ლა რი იყო, 2021 წლის საპ როგ ნო ზო 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 6,2 მლნ ლა რია, იზ რდე
ბა ზო გა დად ად გი ლობ რი ვი სა ბი უ ჯე ტო 
შე მო სავ ლე ბიც – თუ 2013 წელს დმა ნი
სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ მა 2 მლნ 
ლა რი მი ი ღო, 2021 წლის მდგო მა რე ო
ბით, გა და სა ხა დებ ში შე მო სავ ლე ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 8,2 მლნ ლარს შე ად გენს.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე

ბა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის 
წარ მო ე ბის გაზ რდა და სოფ ლად ადა
მი ა ნე ბის და საქ მე ბა სა ხელ მწი ფოს 
ერთერ თი პრი ო რი ტე ტია. „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. 

დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 2015
2021 წლებ ში, გა რე მოს დაც ვი სა და 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტროს 
პროგ რა მით „და ნერ გე მო მა ვა ლი“ 46 
ჰექ ტარ ზე გან ხორ ცი ელ და 4 პრო ექ ტი 
(ჯა მუ რი ინ ვეს ტი ცია 331 490 ლა რი). აგ
რო დაზ ღვე ვის პროგ რა მით, 20142021 
წლებ ში, ჯა მუ რად, 592 ჰექ ტა რი და იზ
ღვა (მო სავ ლის ღი რე ბუ ლე ბა 1 980 075 
ლა რი), რი თაც ისარ გებ ლა 186მა ბე
ნე ფი ცი არ მა. ფერ მე რე ბის თვის სტი
ქი ით მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის ასა ნაზ
ღა უ რებ ლად გა ცე მუ ლია 118 998 ლა რი. 
სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე
ბის ხელ შეწ ყო ბის პროგ რა მით, დღე
ი სათ ვის მოქ მე დებს 21 კო ო პე რა ტი ვი 
(253 მე პა იე, მო ბი ლი ზე ბუ ლი კა პი ტა
ლი 1 523 780 ლა რი). შე ღა ვა თი ა ნი აგ
როკ რე დი ტის პროგ რა მით, 20132021 
წლებ ში, ჯა მუ რად 13 105 320 ლა რის 
პრო ექ ტე ბი გან ხორ ცი ელ და (სა ხელ
მწი ფოს თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა 1 333 711 
ლა რი), რი თაც 222მა უნი კა ლურ მა ბე
ნე ფი ცი არ მა ისარ გებ ლა. სოფ ლის მე
ურ ნე ო ბის მო დერ ნი ზა ცი ის, ბა ზარ ზე 
წვდო მი სა და მოქ ნი ლო ბის თა ნა და
ფი ნან სე ბის პროგ რა მით გან ხორ ცი
ელ და 1 პრო ექ ტი (ინ ვეს ტი ცია 6 833 
ლა რი, თა ნა და ფი ნან სე ბა 2 733 ლა რი). 
2020 წლი დან ხორ ცი ელ დე ბა მერ ძე
ვე ო ბის დარ გის მო დერ ნი ზა ცი ი სა და 
ბა ზარ ზე წვდო მის ხელ შეწ ყო ბის სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მა, რომ ლი თაც 3 
პრო ექ ტის გან ვი თა რე ბას შე ეწ ყო ხე ლი 
(ჯა მუ რი ინ ვეს ტი ცია 758 705 ლა რი, სა
ხელ მწი ფოს თა ნა და ფი ნან სე ბა 569 296 
ლა რი). სა მე ლი ო რა ციო სა მუ შა ო ებ ზე, 
20132020 წლებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
5 472 832 ლა რი და ი ხარ ჯა და შე დე გად 
გა სარ წყა ვე ბუ ლი მი წის ფარ თო ბი ბო
ლო წლებ ში – 0 ჰადან (2013 წელს) 2040 
ჰამდე (2020 წელს) გა ი ზარ და. 

2013 წლი დან დღემ დე, ქვეყ ნის მას
შტა ბით, სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რით 
ცხო ველ თა მფლო ბე ლე ბის თვის უსას
ყიდ ლოდ ხორ ცი ელ დე ბა სხვა დას ხვა 
ვე ტე რი ნა რუ ლი ღო ნის ძი ე ბა: ვაქ
ცი ნა ცია (თურ ქუ ლის, ჯი ლე ხის, ბრუ
ცე ლო ზის, მსხვილ ფე ხა პი რუტ ყვის 
ნო დუ ლა რუ ლი დერ მა ტი ტის, ცო ფის 
სა წი ნა აღ მდე გოდ), ცხო ველ თა და ა ვა

დე ბებ ზე ლა ბო რა ტო რი უ ლი გა მოკ ვლე
ვე ბი, ცხო ველ თა იდენ ტი ფი კა ციარე
გის ტრა ცია და სხვა, რაც გა ნა პი რო ბებს 
მეც ხო ვე ლე ო ბის გან ვი თა რე ბას და სა
ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის გაზ რდას.

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

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

მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბა
მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბა და, 

ზო გა დად, სა მე წარ მეო სუ ლის კვე
თე ბის გაძ ლი ე რე ბა ხე ლი სუფ ლე
ბის ერთერ თი მთა ვა რი ამო ცა ნაა. ამ 
თვალ საზ რი სით, მოქ მე დებს რამ დე
ნი მე სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა, რო მე
ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია მე წარ მე ო ბის 
ხელ შეწ ყო ბა ზე. დმა ნი სის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში მე წარ მე ო ბის გან სა ვი თა
რებ ლად გაგ რძელ დე ბა მე წარ მე ო ბის 
მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბი სა და პრო
ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ო ბის 
მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მით, დმა ნი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, „აწარ მოე სა ქარ
თვე ლო ში» მხარ და ჭე რით, 256 700 ლა
რის გრან ტი გა ი ცა. პროგ რა მის ფარ
გლებ ში გან ხორ ცი ელ და 309 469 ლა რის 
ინ ვეს ტი ცია. ჯა მუ რად და ფი ნან სდა 29 
პრო ექ ტი (არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის გა ფარ
თო ე ბა – 16, ახა ლი „სტარ ტა პის“ მხარ
და სა ჭე რად 13 პრო ექ ტი). 

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

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

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

ენერ გე ტი კა
სა ქარ თვე ლოს ენერ გე ტი კუ ლი 

პო ლი ტი კის უმ თავ რეს მი ზანს წარ
მო ად გენს ქვეყ ნის ენერ გე ტი კუ ლი 
უსაფ რთხო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა და ენერ
გო და მო უ კი დებ ლო ბის ხა რის ხის 
ამაღ ლე ბა. ჩვე ნი გუნ დის ენერ გე ტი
კუ ლი პო ლი ტი კის ძი რი თა დი ამო ცა ნა 
იმ პორ ტი რე ბულ ენერ გო რე სურ სებ ზე 
და მო კი დე ბუ ლე ბის ეტა პობ რივ შემ ცი
რე ბა სა და ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის 
ეფექ ტურ ათ ვი სე ბას უკავ შირ დე ბა.

ქვე მო ქარ თლის რე გი ონ ში, 2012
2021 წლებ ში, ექ სპლო ა ტა ცი ა ში შე ვი
და: 5 ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი (პან
ტი ა ნი ჰე სი, კაზ რე თი ჰე სი, დე ბე და ჰე სი, 
მარ ნე უ ლი ჰე სი, ორო ჰე სი). სად გუ რე
ბის ჯა მუ რი დად გმუ ლი სიმ ძლავ რე 9 
მე გა ვა ტია, ჯა მუ რი სა ინ ვეს ტი ციო მო
ცუ ლო ბა 7 მლნ აშშ დო ლა რი. ასე ვე, 
ექ სპლო ა ტა ცი ა ში შე ვი და 2 თბო ე ლექ

ტრო სად გუ რი (გარ დაბ ნის თბო სად გუ
რი, გარ დაბ ნის თბო სად გუ რი 2) ჯა მუ რი 
დად გმუ ლი სიმ ძლავ რით – 461 მე გა ვა
ტი, ჯა მუ რი სა ინ ვეს ტი ციო მო ცუ ლო ბა 
410 მლნ აშშ დო ლა რი. მშე ნებ ლო ბის 
ეტაპ ზეა ხრა მი ჰე სი (1 მლნ აშშ დო
ლა რი, დადგმ. სიმ ძლავ რე – 1,13 მგვტ); 
ჯან და რა ჰე სი (1,5 მლნ აშშ დო ლა რი, 
დადგმ.სიმ ძლავ რე 0,25 მგვტ); დუ მან 
მა შა ვე რაჰე სი – სა ვა რა უ დოდ 2 712 000 
მლნ აშშ დო ლა რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე 
– 1,96 მგვტ). 

ტექ ნი კურეკო ნო მი კუ რი კვლე ვის 
ეტაპ ზეა შემ დე გი ენერ გე ტი კუ ლი პრო
ექ ტე ბი: ყი ზი ლაჯ ლო ჰე სი (5,6 მლნ აშშ 
დო ლა რი, დადგმ. სიმ ძლავ რე – 4,10 
მგვტ); მტკვა რი კას კა დი 4 (136 მლნ აშშ 
დო ლა რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე – 78,10 
მგვტ); ხრა მი ჰე სი 3 (41 მლნ აშშ დო ლა
რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე – 16,07 მგვტ); 
ხრა მი ჰე სი 4 (40 მლნ აშშ დო ლა რი; 
დადგმ. სიმ ძლავ რე – 14,97 მგვტ); ხრა
მი ჰე სი 5 (50 მლნ აშშ დო ლა რი; დადგმ.
სიმ ძლავ რე – 19,89 მგვტ); ქვე მო ოროზ
მან ჰე სი (1,3 მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ. 
სიმ ძლავ რე – 0,63 მგვტ); მა შა ვე რა ჰე
სი 3 (8 მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ. სიმ
ძლავ რე – 4,20 მგვტ); მა შა ვე რა ჰე სი 2 (8 
მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ. სიმ ძლავ რე 
– 4,02 მგვტ); ზე მო ყა რა ბუ ლა ხი ჰე სი (1 
960 000 მლნ აშშ დო ლა რი, დადგმ. სიმ
ძლავ რე – 1,03 მგვტ); ნა ხი დუ რი ჰე სი (16 
მლნ. აშშ დო ლა რი დადგმ.სიმ ძლავ რე 9 
მგვტ); ხრა მი 7 ჰე სი (10,5 მლნ აშშ დო
ლა რი დადგმ.სიმ ძლავ რე 3 მგვტ). 

ტექ ნი კურეკო ნო მი კუ რი კვლე ვის 
ეტაპ ზეა ქა რის ელექ ტრო სად გუ რე ბის 
პრო ექ ტე ბი: „პირ ვე ლი 1 ქა რის ელ.სად
გუ რი“ (62 მლნ აშშ დო ლა რი; დადგმ. 
სიმ ძლავ რე – 30,00 მგვტ); „სა ა კა ძე ქა
რის ელ.სად გუ რი“ (28 მლნ აშშ დო ლა
რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე – 15,00 მგვტ); 
მარ ტყო ფის ქა რის ელ.სად გუ რი (69 მლნ 
აშშ დო ლა რი; დადგმ. სიმ ძლავ რე – 50 
მგვტ); სამ გო რის ქა რის ელ.სად გუ რი (4 
მლნ აშშ დო ლა რი; დადგმ.სიმ ძლავ რე 
– 8 მგვტ); „გარ დაბ ნის ბიოთბო ე ლექ
ტრო სად გუ რი“ (1,5 მლნ აშშ დო ლა რი; 
დადგმ. სიმ ძლავ რე – 3,00 მგვტ).

დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 2013
2021 წლებ ში, გა ზი ფი ცი რე ბუ ლია ჯა მუ
რად 3 742 აბო ნენ ტი. ხე ლი სუფ ლე ბის 
გეგ მის თა ნახ მად, მო მა ვალ ში კვლავ 
გაგ რძელ დე ბა გა ზი ფი ცი რე ბის სა მუ
შა ო ე ბი. 20132017 წლებ ში, ელექ ტრო ე
ნერ გი ის მი წო დე ბის ქსელ ში ჩარ თვის 
სა შუ ა ლე ბა მი ე ცა სო ფელ სო გუთ ლოს 
18 ოჯახს. 2 725 აბო ნენტს და უ მონ ტაჟ
და ელექ ტრო ე ნერ გი ის ინ დი ვი დუ ა ლუ
რი მრიც ხვე ლი, რი თაც მო სახ ლე ო ბის 
ელექ ტრო ე ნერ გი ით უზ რუნ ველ ყო ფის 
სა კით ხი სრუ ლად მო წეს რიგ და.

ტუ რიზ მი
„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ გო ნივ რუ ლი 

პო ლი ტი კის შე დე გად, ტუ რიზ მის სფე
როს გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით, 
შთამ ბეჭ და ვი შე დე გე ბი იქ ნა მიღ წე უ
ლი. 2012 წლის შემ დეგ, გა ორ მაგ და სა
ერ თა შო რი სო ვი ზი ტორ თა და მოგ ზა
ურ თა რა ო დე ნო ბა და 4,7 მი ლი ო ნი დან 
2019 წელს (პან დე მი ამ დე) 9,4 მი ლი ონს 
გა უ თა ნაბ რდა.

ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით, 
დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 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. 2015 წლი

ეკონომიკა
დმანისის მუნიციპალიტეტი
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დან დღემ დე, ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი 
ად მი ნის ტრა ცი ის ეგი დით, ჩა ტარ და 
ტრე ნინ გე ბი ად გი ლობ რივ ტუ რის ტულ 
ინ დუს ტრი ა ში და საქ მე ბუ ლი, ან სა მო
მავ ლოდ და სა საქ მე ბე ლი პი რე ბი სათ
ვის. მდი ნა რე მა შა ვე რას ხე ო ბა ში, ორ 
კო ლა ცი ა ზე მო ეწ ყო სა პიკ ნი კე ინ ფრას
ტრუქ ტუ რა.

ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლის გაზ რდის 
მიზ ნით გან ხორ ცი ელ და შემ დე გი პრო
ექ ტე ბი: დმა ნის ში გა იხ სნა ტუ რის ტუ ლი 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი; და ი გეგ მა და 
მო წეს რიგ და ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ ტე
ბი, მათ შო რის, დმა ნი სის ნა ქა ლა ქა
რი – პან ტი ა ნის ტბის მი მარ თუ ლე ბით, 
დმა ნი სის ნა ქა ლა ქა რი – გო რასა კი რეს 
მი მარ თუ ლე ბით და სო ფელ გო მა რე თის 
შე მო გა რე ნის მი მარ თუ ლე ბით; მო ეწ ყო 
ტუ რის ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (ბი ლი
კე ბი, სა პიკ ნი კე სივ რცე ე ბი), გან ხორ ცი
ელ და ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბის რე ა ბი
ლი ტა ცია/კონ სერ ვა ცია.

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

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

გა რე მოს დაც ვა და ბუ ნებ რი ვი 
რე სურ სე ბით სარ გებ ლო ბა

„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ ხე ლი სუფ ლე
ბა ში მოს ვლის თა ნა ვე, გა რე მოს დაც
ვი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის თვალ საზ რი სით 
არა ერ თი რე ფორ მა გა ტარ და. 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, დმა ნი სის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში, ად გი ლობ რივი მო სახ
ლე ო ბის თვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ყო
ფაც ხოვ რე ბო სარ გებ ლო ბის მიზ ნით, 
გა ცე მუ ლია 62 ათა სი კუ ბუ რი მეტ რი 
მერ ქნუ ლი რე სურ სი. 20142021 წლებ
ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე 
ხეტყის ორ გა ნი ზე ბუ ლად დამ ზა დე
ბის ფარ გლებ ში, დამ ზად და 101 კუ ბუ რი 
მეტ რი ხეტყე. რე გუ ლა რუ ლად ხორ ცი
ელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო
რი ა ზე გან თავ სე ბუ ლი ობი ექ ტე ბის ინ
სპექ ტი რე ბა. 

გა რე მოს ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო მუდ
მი ვად, უწ ყვეტ რე ჟიმ ში ახორ ცი ე ლებს 
ჰიდ რო მე ტე ო რო ლო გი ურ დაკ ვირ ვე
ბებს, ავ რცე ლებს ამინ დის პროგ ნო ზებს 
და გაფ რთხი ლე ბებს მო სა ლოდ ნე ლი 
სტი ქი უ რი ჰიდ რო მე ტე ო რო ლო გი უ რი 
მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ. სა ა გენ ტოს გე ო
ლო გი ის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ ყო ველ
წლი უ რად ხორ ცი ელ დე ბა სტი ქი უ რი გე
ო ლო გი უ რი პრო ცე სე ბის მო ნი ტო რინ გი, 
ფორ სმა ჟო რულ სი ტუ ა ცი ა ში მდგო მა რე
ო ბის ოპე რა ტი უ ლი შე ფა სე ბა და რე კო
მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა პრე ვენ ცი უ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის მიზ ნით; 

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

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

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

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

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

ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და სა ზო გა
დო ებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბა

20222023 წლებ ში, დმა ნი სის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში, ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა 
და სა ზო გა დო ებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბაგან ვი თა რე ბა ზე გან სა
კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი გა კეთ დე ბა.

20132020 წლებ ში, დმა ნის ში, ად
გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის გზე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ციამშე ნებ ლო ბა ზე, ად გი
ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი
დან ჯა მუ რად, 18 მლნ ლა რამ დე და
ი ხარ ჯა. აშენ და 4 და რე ა ბი ლი ტა ცია 
ჩა უ ტარ და 5 ხიდს. სტი ქი ით და ზი ა ნე
ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა რე ა ბი ლი
ტა ცი ოდ ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მი ერ 836 ათა სი ლა რის კომ პენ სა ცია 
გა მო ი ყო. 

ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მის თა ნახ მად, 
მომ დევ ნო (20212025) წლებ ში დმა ნი
სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინ ტერ ნე ტით 
უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, იგეგ მე ბა 
მა ღალ სიჩ ქა რი ა ნი  ფარ თო ზო ლო ვა
ნი ქსე ლის  მშე ნებ ლო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მოწ ყო ბის შე დე
გად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 21 და სახ ლე
ბულ პუნ ქტში მცხოვ რებ 2 873 ოჯახს მა
ღალ სიჩ ქა რი ან ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მის 
სა შუ ა ლე ბა ექ ნე ბა. 

20142020 წლებ ში, დმა ნი სის წყალ
მო მა რა გე ბი სა და სა კა ნა ლი ზა ციო 
ქსე ლის გან ვი თა რე ბა ზე, მუ ნი ცი პა ლუ
რი და ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან ჯა
მუ რად, 2,5 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი და ი
ხარ ჯა. და გეგ მი ლია წყალ მო მა რა გე ბის 
შემ დე გი პრო ექ ტე ბი:

 � დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო
ფელ გა ნახ ლე ბა ში ჭა ბურ ღი ლის, 
მა გის ტრა ლუ რი მილ სა დე ნი სა და 
ში დაქ სე ლის მოწ ყო ბა – 286 887 ლ; 

 � სოფ. ქვე მო კა რა ბუ ლა ხის წყალ მო
მა რა გე ბის სის ტე მე ბის რე ა ბი ლი
ტა ცია/მშე ნებ ლო ბა – 652 980 ლ; 

 � სოფ. ახა ლი გო დაგ და გის წყალ მო
მა რა გე ბის სის ტე მე ბის რე ა ბი ლი
ტა ცია/მშე ნებ ლო ბა – 512 583 ლ.

2020 წელს, დმანისის მუნიციპალიტეტის 57 სოფელში, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში, 64 სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა.
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– ბა ტო ნო კო ბა, დმა ნი სის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ თან რა გა კავ ში რებთ?

– ჩე მი მშობ ლე ბი, ნი ნო ქრის ტე სი აშ
ვი ლი და თა რი მან მუ რა დაშ ვი ლი დმა
ნი სე ლე ბი არი ან, სო ფელ გო მა რე თი
დან. 1976 წლის 1 თე ბერ ვალს და ვი ბა დე 
თბი ლის ში. იმ წელს გან სა კუთ რე ბით 
ცი ვი ზამ თა რი ყო ფი ლა, ძა ლი ან დი დი 
თოვ ლი მო სუ ლა. ახალ გაზ რდა წყვილს 
აქ სახ ლი არ ჰქონ და და ჩამ სვეს თურ
მე მან ქა ნა ში და წა მიყ ვა ნეს დმა ნის ში. 
ბე ბი ებ სა  და პა პებ თან ვიზ რდე ბო დი. 
დე დი სა და მა მის მშობ ლებს რიგ რი
გო ბით მივ ყავ დი. სამ წუ ხა როდ, არც 
ერ თი არ არის ცოც ხა ლი. დე და პრო ფე
სი ით ეკო ნო მის ტი, ბუ ღალ ტე რია, მა მა 
კი, კავ შირ გაბ მუ ლო ბის სპე ცი ა ლის ტი. 
სკო ლა ში თბი ლის ში მი მიყ ვა ნეს. ერ თი 
სუ ლი მქონ და, რო დის დაგ ვით ხოვ დნენ 
სკო ლი დან, რომ მე ო რე დღეს ვე დმა
ნის ში წავ სუ ლი ყა ვი. ორი უმ ცრო სი ძმა 
მყავს, კა ხა და მა მუ კა. მე და კა ხა ხში
რად ვჩხუ ბობ დით. პა პა რომ მეტ ყო და, 
წა დი, ხბო რე ბი მო იყ ვა ნეთ, კა ხას ვეხ
ვე წე ბო დი, წა მომ ყო ლო და. მე ძა ლი ან 
აქ ტი უ რი ვი ყა ვი, კა ხა – დინ ჯი. მა მუ კას 
კი, ფაქ ტობ რი ვად ჩვენ ვზრდი დით. 
ზაფ ხუ ლო ბით ძა ლი ან ბევ რნი ვგროვ
დე ბო დით – დე ი დაშ ვი ლე ბი, ბი ძაშ ვი
ლე ბი. დი დი ჟრი ა მუ ლი გვქონ და. მა მის 
მა მას, შა შა პა პას მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში ყვე ლა იც ნობ და, საგ ზაო ინ ჟი ნე რი 
იყო. დე დის მა მას, გი გო პა პას, კოლ
მე ურ ნე ო ბის დი დი საბ ჭო თა მან ქა ნით, 
მინ დვრებ ში სა მუ შა ო დაც დავ ყავ დი. 
მე ხა ლი სე ბო და. ყვე ლა მიც ნობ და და 
ყვე ლას ვუყ ვარ დი. გამ რთო ბიც ვი ყა ვი 
მა თი და წყლის მიმ ტა ნიც. პა პამ თიბ
ვაც მას წავ ლა და ისე კარ გად გა ვი წა ფე, 
დღეს ბევრ კარგ მთი ბავ საც შე ვე ჯიბ
რე ბი. ქალ ბა ტო ნებ საც შე ვე ჯიბ რე ბი 
ძრო ხის მოწ ვე ლა ში. სა მა გი ე როდ, ნა
ხირ ში წას ვლა მე ზა რე ბო და. იქი დან 

ისე თი დაღ ლი ლი მოვ დი ო დი, ბავ შვე
ბი კი ნო ში რომ მი დი ოდ ნენ, ვერ მივ
ყვე ბო დი. ნა ხირ ში წას ვლის რი გი რომ 
მოგ ვი წევ და, პა პას ვე უბ ნე ბო დი, ცო ტა 
გა ყი დე ეს ძრო ხე ბი, რომ ასე ხში რად 
აღარ მოგ ვი წი ოს წას ვლამეთ ქი. რომ 
გავ ყი დო, თქვენ რძე და ყვე ლი სა ი დან 
გა ჭა მოთ, ჭა მეთ მე რე კო ო პე რა ტი ვის 
პრო დუქ ტიო, მეტ ყო და. პა პა სულ მა
რი გებ და, სო ფე ლი თუ არ არის, შვი ლო, 
ქა ლა ქი ვერ იარ სე ბებ სო. ძა ლი ან ბედ
ნი ე რი ბავ შვო ბა გა ვა ტა რე დმა ნის ში. 
იმ წლებს დღე საც სი ა მოვ ნე ბით ვიხ სე
ნებ.

– არც პა პაბე ბი ე ბის პრო ფე სი ე ბი 
აირ ჩი ეთ და არც მშობ ლე ბის. იუ რის
ტო ბა რა ტომ გა დაწ ყვი ტეთ?

– შე იძ ლე ბა გა გი ჭირ დეთ, მაგ რამ 
უნ და და ი ჯე როთ – ჩემ სო ფელს, გო
მა რეთს გარს აკ რავს უზარ მა ზა რი და 
ულა მა ზე სი ნაძ ვე ბის ტყე. ადა მი ა ნი 
რომ და გე მა ლოს ამ ტყე ში, ვერ იპო
ვი. ბავ შვებს გვქონ და მო ფიქ რე ბუ ლი 
ასე თი თა მა ში: იყო 3 პო ლი ცი ე ლი, და
ნარ ჩე ნე ბი იყ ვნენ ყა ჩა ღე ბი, რომ ლე
ბიც ტყე ში იმა ლე ბოდ ნენ. რა ტომ ღაც 
ყო ველ თვის კა ნო ნის დამ ცვე ლი ვი ყა
ვი და ყო ველ თვის ვპო უ ლობ დი ტყე ში 
და მა ლულ „ყა ჩაღს“. წლე ბის მე რე გა
დავ წყვი ტე, სა მარ თალ დამ ცა ვის რო ლი 
ნამ დვი ლად შე მეს რუ ლე ბი ნა. იუ რი დი
ულ ზე ჩა ვა ბა რე და 19 წლის ასაკ ში, პარ
ლა მენ ტი სა და მი ნის ტრთა კა ბი ნე ტის 
დაც ვის პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტში 
და ვიწ ყე მუ შა ო ბა. რთუ ლი პე რი ო დი 
იყო. ტრან სპორ ტი არ იყო და ზოგ ჯერ, 
წყნე თის სამ თავ რო ბო აგა რა კე ბამ დე 
ფე ხით ავ დი ო დი. მი ჭირ და, მაგ რამ ყო
ველ თვის ვფიქ რობ დი, რომ რო დეს მე, 
სწავ ლა და შრო მა აუ ცი ლებ ლად და მი
ფას დე ბო და.

– შე გიძ ლი ათ პო ლი ცი ა ში მუ შა ო ბის 
პე რი ო დი დან თქვე ნი ისე თი გა დაწ ყვე

კობა მურადაშვილი: „დმანისი ყველაზე კარგი 
და განვითარებული მუნიციპალიტეტი იქნება“

მი სი ცხოვ რე ბის ყვე ლა ზე ბედ ნი ე რი მო გო ნე ბე ბი დე დუ ლეთ სა და 
მა მუ ლეთს – დმა ნისს უკავ შირ დე ბა. ხში რად ახ სენ დე ბა პა პის სიტ
ყვე ბი, სო ფე ლი თუ არ არის ძლი ე რი, ვერც ქა ლა ქი იქ ნე ბაო. სწო რედ 
ამი ტომ, მის თვის პრი ო რი ტე ტი რე გი ო ნე ბის,  ქვე მო ქარ თლის, უფ
რო კონ კრე ტუ ლად კი დმა ნი სის გან ვი თა რე ბაა. 

გან ვი თა რე ბის გეგ მა უკ ვე აქვს, მაგ რამ ამ ბობს, რომ სა ბო ლოო გა
დაწ ყვე ტი ლე ბებს  მხო ლოდ ად გი ლობ რი ვებ თან ერ თად მი ი ღებს. 

კო ბა მუ რა დაშ ვი ლი ამა ყობს, რომ დმანისის – პირ ვე ლი ევ რო პე ლე
ბის ქა ლა ქი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის – მე რო ბის კან დი და ტია, თა ნაც 
„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის გან“, გუნ დის გან, რო მე ლიც ქვეყ ნის გან ვი თა რე
ბი სა და ევ რო პის გზას ად გას.

დაიბადა 1976 წლის 1 თებერვალს, თბილისში. დაამთავრა  თბილისის №107 
საჯარო სკოლა და შემდგომ სწავლა განაგრძო სამრეწველოეკონომიკურ ინ
სტიტუტში, იურიდიულ ფაკულტეტზე, რომლის დასრულების შემდეგ, სწავლა გა
ნაგრძო თბილისის სამრეწველო ბიზნესის ინსტიტუტის იურიდიულ ფაკულტეტ
ზე, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით. აქვს მაგისტრის ხარისხი. 

იმავდროულად, არის ხელოვანი და ჩვიდმეტი წლის განმავლობაში ეუფლე
ბოდა ქართულ ხალხურ ცეკვებს. დამთავრებული აქვს ვახტანგ ჭაბუკიანის სა
ხელობის ქორეოგრაფიული უნივერსიტეტი, ქორეოგრაფის სპეციალობით. 

19952021 წლებში მუშაობდა ძალოვანი სტრუქტურების სხვადასხვა თანამდე
ბობაზე, მათ შორის იყო შსს ქვემო ქართლის ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძო
ლის განყოფილების, ხოლო შემდგომ უკვე ქვემო ქართლის ანტიკოროფციული 
სამმართველოს უფროსი, რომლის უშაულო მოვალეობა გახლდათ კორუფციასა 
და სამოხელეო დანაშაულთან ბრძოლა. დაჯილდოებულია სამკერდე ნიშნით – 
„ოცი წელი  უმწიკლო სამსახურისთვის“. 

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

ტი ლე ბა ან ქმე დე ბა გა იხ სე ნოთ, რაც 
გე ა მა ყე ბათ?  

–  დი ახ, შე მიძ ლია გა ვიხ სე ნო – ქალ
ბა ტო ნი გა მო ვავ ლი ნეთ, მძი მე და ნა
შა უ ლი ჰქონ და ჩა დე ნი ლი. ის ქალ ბა
ტო ნი დღე საც სას ჯელს იხ დის. სხვა თა 
შო რის, ეს საქ მე შემ დეგ გა მო ი ყე ნეს 
ქარ თულ სე რი ალ ში „დე ტექ ტი ვე ბი“. 
იყო ისევ ქურ დო ბის სე რი ის გა მოვ ლე
ნა, რაც ძა ლი ან მე ა მა ყე ბა. 

– ანუ, ეს საქ მე ისე თი ვე აზარ ტუ ლი 
აღ მოჩ ნდა, რო გო რიც ნაძ ვე ბის ტყე ში 
„ყა ჩა ღე ბის“ ძებ ნა იყო? 

– დი ახ, მივ ხვდი, რომ სწო რი გა
დაწ ყვე ტი ლე ბა მი ვი ღე. ნამ დვი ლი ყა
ჩა ღე ბის დევ ნა, ნამ დვი ლი ია რა ღით, 
გა ცი ლე ბით აზარ ტუ ლი იყო, თუმ ცა 
– უდი დე სი პა სუ ხის მგებ ლო ბაც, რომ 
სამ სა ხუ რებ რი ვი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ
ლე ბის დროს, ვინ მეს თვის ზი ა ნი არ მი
მე ყე ნე ბი ნა. ამას ყო ველ თვის ვაქ ცევ
დი დიდ ყუ რად ღე ბას. ეტ ყო ბა იმ დე ნად 
მომ ზა დე ბუ ლი ვი ყა ვი, რომ ვინ მეს რო
ცა და ვი ჭერ დით, ცი ვი ლუ რად ვშორ
დე ბო დით ერ თმა ნეთს და აღი ა რე ბი თი 
ჩვე ნე ბაც ბევ რი გვქონ და.

– დღეს ადა მი ა ნის კონ სტი ტუ ცი უ რი 
უფ ლე ბე ბი და ცუ ლია?

– დღეს სა მარ თალ დამ ცა ვი სტრუქ
ტუ რე ბი გა ცი ლე ბით ეფექ ტუ რად მუ შა
ო ბენ. ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი და ცუ ლია. 
თუმ ცა, მინ და ისიც ვთქვა, რომ ამ ხე ლა 
სტრე სი და ნე გა ტი ვი პო ლი ცი ე ლე ბის 
მი მართ, არას დროს ყო ფი ლა. ეს ძა

ლი ან გულ და საწ ყვე ტია. პო ლი ტი კა
ში არა სო დეს ვე რე ო დი. რა ღაც ეტაპ
ზე სამ სა ხუ რი დან წა მოს ვლა მო მი წია. 
2012 წელს კი, ისევ ქვე მო ქარ თლში 
გარ დაბ ნის სამ მარ თვე ლო ში, გან ყო
ფი ლე ბის უფ რო სად და ვი ნიშ ნე. შემ
დეგ სხვა დას ხვა პო ზი ცია შე ვიც ვა ლე. 
მოგ ვი ა ნე ბით, ან ტი კო რუფ ცი ულ სამ
სა ხურ ში გა და ვე დი, რო ცა   „ქარ თუ ლი 
ოც ნე ბის“ ინი ცი ა ტი ვით შე იქ მნა. პირ
ვე ლი ხელ მძღვა ნე ლი მე ვი ყა ვი ქვე მო 
ქარ თლის რე გი ონ ში. ოპე რა ტი ულ სამ
სა ხურ ში იმ ხე ლა რე სურ სი მქონ და უკ
ვე და ხარ ჯუ ლი, ეს ახა ლი, სა ინ ტე რე სო 
გა მოწ ვე ვა იყო. სამ მარ თვე ლოს უფ რო
სად და ვი ნიშ ნე. მა შინ გამ გე ო ბე ბი იყო 
და მუ ნი ცი პა ლურ სის ტე მა ში ძა ლი ან 
კარ გად გა ვერ კვიე. სად შე იძ ლე ბა, რომ 
სა ჯა რო მო ხე ლემ სა ხელ მწი ფო მო ატ
ყუ ოს. კარ გად ვი ცი, რო გორ უნ და გა მო
ავ ლი ნო.

– რა ტომ გა გიჩ ნდათ სურ ვი ლი „ქარ
თუ ლი ოც ნე ბის“ გვერ დით დამ დგა რი
ყა ვით და დღემ დე რა ტომ ხართ ამ გუნ
დის წევ რი?

– ამ გუნდს ვენ დო ბი, ჩვე ნი პრინ ცი
პე ბი, ღი რე ბუ ლე ბე ბი თან ხვედ რა შია. 
ამი ტო მაც, დავ თან ხმდი შე მო თა ვა ზე
ბას ვი ყო პირ ვე ლი ევ რო პე ლე ბის ქა
ლა ქის მე რი „ქარ თუ ლი ოც ნე ბი დან“. 
შე ხე დეთ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დო
ნე ზე რამ დე ნი რამ არის გა კე თე ბუ ლი 
და რამ დე ნი და გეგ მი ლია. ვერ ვხე დავ 
სხვა გუნდს, პარ ტი ას, ვის შე უძ ლია ასე
თი სიწ ყნა რით, მოთ მი ნე ბით, უკე თე

4 qarTuli ocneba 41

ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



მუ რა დაშ ვი ლე ბის  
დი დი ოჯა ხის ტრა დი ცია

მო მა ვა ლი მე უღ ლე ლია მუ რა დაშ ვი ლი თბი ლის ში, მე გო ბარ თან გა იც ნო. იმ 
დღეს ვე მო ი ხიბ ლა და ოპე რა ტი უ ლი   სამ სა ხუ რის თა ნამ შრო მელ მა, „ინ ტე რე სის 
ობი ექ ტის“ შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა და იწ ყო. მე რე მოვ ლე ნე ბი საკ მა
ოდ სწრა ფად გან ვი თარ და. და ახ ლოვ დნენ, ურ თი ერ თო ბა აეწ ყოთ. ყო ველ თვის 
გრძნობ და, რომ რჩე ულ საც მოს წონ და, თუმ ცა ქა ლი სიყ ვა რულ ში არ გა მოს ტყდო
მია. გაც ნო ბი დან და ახ ლო ე ბით 1 წელ ში იქორ წი ნეს კი დეც. ქალ ბა ტო ნი ლი კა მე
დი ცი ნის სფე როს წარ მო მად გე ნე ლია – სა მე დი ცი ნო დე პარ ტა მენ ტში სა დაზ ღვე
ვო მი მარ თუ ლე ბით, მე ნე ჯე რად მუ შა ობს.

წყვილს ტყუ პი ჰყავს. რო ცა შე იტ ყო, შვი ლი ეყო ლე ბო და და თა ნაც – ორი, სი
ხა რუ ლით ცას ეწია. ბი ჭე ბი რომ და ი ბად ნენ, ბედ ნი ე რე ბის პიკს მი აღ წია. ბავ
შვო ბა ში ძა ლი ან ცელ ქე ბი იყ ვნენ. დღეს კი, 17 წლის ასაკ ში, ხა სი ა თი შეც ვლი ლი 
აქვთ – ირაკ ლი და ნი კა ზო მი ე რად დინ ჯე ბი, მი ზან და სა ხუ ლე ბი, ნი ჭი ე რე ბი და 
მზრუნ ვე ლე ბი არი ან. რაგ ბის საკ მა ოდ წარ მა ტე ბით თა მა შო ბენ თბი ლი სის „ლე
ლო ში“. ლი გაც მო ი გეს და მედ ლე ბიც აქვთ აღე ბუ ლი. ცდი ლო ბენ, მაქ სი მა ლუ რად 
შე უ თავ სონ სპორტს სწავ ლაც, რად გან ორი ვეს, მა მის მსგავ სად, იუ რის ტო ბა აქვს 
გა დაწ ყვე ტი ლი. არ ჩე ვან ში თა ვი სუფ ლე ბი არი ან. ბა ტო ნი კო ბა ამ ბობს, თა ვად გა
დაწ ყვე ტენ, სპორ ტულ კა რი ე რას გა აგ რძე ლე ბენ, შე ა თავ სე ბენ თუ იუ რის ტე ბი გა
მოვ ლე ნო. სხვა თა შო რის, ბა ტო ნი კო ბა იმა შიც გა მოგ ვიტ ყდა, კარ გი იქ ნე ბა რო
მე ლი მე შვი ლი აგ რა რუ ლი მი მარ თუ ლე ბით თუ წა ვა, დმა ნის ში გა მოგ ვად გე ბაო. 
„დმა ნის ში არის აგ რა რუ ლი სას წავ ლე ბე ლი „კავ კა სია“, სა დაც აგ რო მი მარ თუ ლე
ბით პრო ფე სი ებს ას წავ ლი ან. აქ არაჩ ვე უ ლებ რი ვი გა რე მოა შექ მნი ლი. ვფიქ რობ, 
პრო ფე სი უ ლი სწავ ლე ბა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის თვის. 
ვნა ხოთ ბი ჭე ბი რა მი მარ თუ ლე ბას აირ ჩე ვენ. ჯერ ექ სპე რი მენტს ატა რე ბენ – 
სპორ ტი სა და სწავ ლის შე თავ სე ბას ცდი ლო ბენ“, – ამ ბობს ბა ტო ნი კო ბა.

ასე თი ექ სპე რი მენ ტი თვი თონ უკ ვე ჩა ა ტა რა. ვახ ტანგ ჭა ბუ კი ა ნის სა ხე ლო ბის 
ქო რე ოგ რა ფი უ ლი უნი ვერ სი ტე ტი და ამ თავ რა. 16 წე ლი ცეკ ვავ და, მაგ რამ შემ დეგ 
არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა სწავ ლის სა სარ გებ ლოდ მო უ წია.

თა ვი სუ ფალ დროს ძი რი თა დად ოჯა ხის გა რე მოც ვა ში ატა რებს. მუ რა დაშ ვი
ლე ბის დი დი ოჯა ხის ტრა დი ცია 6 მა ისს უკავ შირ დე ბა. გი ორ გო ბას, ბო რო ტე ბა ზე 
გა მარ ჯვე ბის დღე სას წა ულს, აუ ცი ლებ ლად დმა ნის ში აღ ნიშ ნა ვენ. ამ დროს ყვე
ლა ზე ბედ ნი ე რე ბი კან დი და ტის მშობ ლე ბი არი ან. შეძ ლეს და სა მი ვე შვი ლი წარ
მა ტე ბუ ლი, კაც თმოყ ვა რე აღ ზარ დეს. შე მო უს ხდე ბი ან დე დას ძმე ბი მუ რა დაშ ვი
ლე ბი და იხ სე ნე ბენ, რო გო რი მკაც რი იყო მათ მი მართ, რო ცა საქ მე სწავ ლა სა და 
ზრდი ლო ბას ეხე ბო და. დე და იმა საც მუდ მი ვად აკონ ტრო ლებ და, ბი ჭებს სი გა რე
ტი არ მო ე წი ათ. დე დამ მა თი პი როვ ნე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში უდი დე სი წვლი ლი 
შე ი ტა ნა, ამი ტომ ცდი ლო ბენ, მუდ მი ვად ასი ა მოვ ნონ და ყვე ლა სურ ვი ლი აუს რუ
ლონ. მაგ რამ არის ერ თი რამ, რაც ვერ აუს რუ ლეს – სა მი ბი ჭის დე და გო გო ზე ყო
ველ თვის ოც ნე ბობ და. ბი ჭებს სულ ეუბ ნე ბო და, ნე ტა თქვენ მა ინც გე ყო ლე ბო დეთ 
გო გოო. კო ბა და კა ხა მუ რა დაშ ვი ლებს 22 ბი ჭი ჰყავთ, ბა ტონ მა მუ კას – 3. „რო ცა 
მე და კა ხა ორორი ბი ჭით, მა მუ კა 3 ბი ჭით შე ვიკ რი ბე ბით დმა ნის ში, სა დაც მა მაც 
დაგ ვე მა ტე ბა, 11ნი გა მოვ დი ვართ. ჩა მოჯ დე ბა ხოლ მე გო გოს ნატ რუ ლი დე და ჩე მი 
11 კაც ში და ვე ხუმ რე ბი, გე ნატ რა ბი ჭი, იქ ნებ გო გოც გა მოგ ვრე ო დამეთ ქი“, – გვი
ამ ბობს ბა ტო ნი კო ბა და იმა საც გვიმ ხელს, რომ მის თვის პრინ ცი პუ ლად მნიშ ვნე
ლო ვა ნია, ისე თი ცხოვ რე ბით იც ხოვ როს, დი დი ოჯა ხის თი თო ე უ ლი წევ რი მი სით 
ამა ყობ დეს. დარ წმუ ნე ბუ ლია არ ჩევ ნებ ში გა ი მარ ჯვებს და დმა ნი სის მე რი გახ
დე ბა. მხარ და ჭე რას ქარ თლე ლე ბის გა ნაც ელის, აქ მაც ხოვ რე ბე ლი სვა ნე ბის გა
ნაც, რომ ლე ბიც ასე ვე უზო მოდ უყ ვარს – მათ თან ნა თელ მი რო ნო ბაც აკავ ში რებს 
და ეთ ნი კუ რი აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბის გა ნაც, რომ ლებ საც ასე ვე დიდ პა ტივს სცემს და 
ემე გობ რე ბა. ამ ფონ ზე, უკ ვე იცის, რო გო რი იქ ნე ბა მი სი დღის წეს რი გი 2 ოქ ტომ
ბრის მე რე – მე ო რე დღი დან ვე დმა ნის ზე და დმა ნი სე ლებ ზე ზრუნ ვა უნ და და იწ
ყოს, თავ და უ ზო გა ვად უნ და იშ რო მოს და მშობ ლი ურ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ისე თი 
რამ უნ და გა ა კე თოს, რომ კარ გი სა ხე ლი და ტო ვოს და დმა ნი სე ლებს თა ვი „სა უ კე
თე სო მე რად“ და ა მახ სოვ როს.

სი ალ ტერ ნა ტი ვის შე მო თა ვა ზე ბა? 45 
წლის ვარ და პირ ვე ლად ჩა ვერ თე პარ
ტი ულ თე მებ ში. დი დი პა ტი ვია, რომ ამ
ხე ლა ნდო ბა გა მო მიც ხა დეს. ბედ ნი ე რი 
ვარ, რომ სწო რედ ასეთ წარ მა ტე ბულ 
და პატ რი ოტ გუნ დთან ერ თად, მო მე ცა 
სა შუ ა ლე ბა, ჩე მი დაგ რო ვი ლი ცოდ ნა 
და გა მოც დი ლე ბა, მშობ ლი ურ მხა რეს, 
ჩემს დმა ნისს მო ვახ მა რო.

– რა გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგა ნან 
დღეს დმა ნი სე ლე ბი და თქვენ რა გეგ
მე ბი გაქვთ?

– მე ჩემ დმა ნი სე ლებ თან მივ დი
ვარ მარ ტი ვი გეგ მე ბით. რამ დე ნი მე 
თვის წინ ინ ცი დენ ტი მოხ და დმა ნის
ში. გულ თან ძა ლი ან მი ვი ტა ნე, რომ 
სა ყო ფაც ხოვ რე ბო თე მა ზე დაწ ყე ბუ ლი 
ჩხუ ბი, დიდ კონ ფლიქ ტში გა და ი ზარ
და. პირ ვე ლი, რაც მინ და, დმა ნი სე ლე
ბის ისე თი შე რი გე ბა, რომ ერ თმა ნეთს 
ვე ჯიბ რე ბო დეთ სიყ ვა რულ ში. მე ო რე, 
85 კი ლო მეტ რია თბი ლი სი დან ქა ლაქ 
დმა ნი სის ნა ქა ლა ქა რამ დე, შე სა ნიშ
ნა ვი ფლო რაფა უ ნით, მთე ბით, მდი
ნა რე ე ბით, მაგ რამ უქ მე ებ ზე თუნ დაც 
დე და ქა ლა ქი დან აქ არ ჩა მო დი ან ვი
ზი ტო რე ბი. ამის მი ზე ზი უპირ ვე ლე სად 
ის არის, რომ სა ქარ თვე ლო შიც კი არ 
იც ნო ბენ დმა ნი სის დიდ პო ტენ ცი ალს. 
არც ინ ფრას ტრუქ ტუ რაა სა თა ნა დოდ 
მოწ ყო ბი ლი. მი ხა რია, რომ ცენ ტრა ლუ
რი გზა გა კეთ და, გა ზი ფი ცი რე ბა მოხ
და,   მაგ რამ უნ და გან ვა ვი თა როთ ტუ
რის ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა. სა ო ჯა ხო 
სას ტუმ რო ე ბი მინ და, რომ გა კეთ დეს. 
მთავ რო ბას აქვს ძა ლი ან კარ გი პრო ექ
ტი, მი ნი მუმ სამ ნომ რი ან სას ტუმ რო ზე 
„უმას პინ ძლე სა ქარ თვე ლო ში“. ძა ლი
ან მარ ტი ვად შე უძ ლი ათ ადა მი ა ნებს, 
გა ა კე თონ სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო, მი ი ღონ 
ვი ზი ტო რე ბი, შეს თა ვა ზონ ნა ტუ რა ლუ
რი პრო დუქ ტი, არაჩ ვე უ ლებ რი ვი პუ რი, 
რო მელ საც აქ აც ხო ბენ და სა ო ცა რი 
სურ ნე ლი აქვს და მი ი ღოს შე მო სა ვა
ლი. ამ პროგ რა მე ბის შე სა ხებ მო სახ
ლე ო ბას მაქ სი მა ლუ რად უნ და მი ვა წო
დოთ ინ ფორ მა ცია. გა კეთ და სკვე რე ბი, 
მაგ რამ კარ გი იქ ნე ბა ავა შე ნოთ თუნ
დაც ერ თი სპორ ტუ ლი კომ პლექ სი, რომ 
ახალ გაზ რდებ მა ივარ ჯი შონ. არა და, 
დმა ნის ში იყო ძა ლი ან კარ გი სპორტ 
დარ ბა ზე ბი. მახ სოვს, აქ ჭი და ო ბის ორ
თაბ რძო ლე ბი იმარ თე ბო და ხოლ მე 
და ვეს წრე ბო დი. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, 
მე რი ვიქ ნე ბი. პირ ვე ლი ვე ტურ ში გა
ვი მარ ჯვებ, იმი ტომ, რომ სი მარ თლის 
მხა რეს ვარ და სჭირ დე ბა ამ რა ი ონს 
ცვლი ლე ბე ბი. ძა ლი ან მო ტი ვი რე ბუ ლი 
ვარ. მინ და გან ვი თარ დეს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტი. ამის თვის სა ჭი როა ინ ფრას
ტრუქ ტუ რა, ახალ გაზ რდე ბის თვის პი
რო ბე ბის შექ მნა, რომ აქე დან წას ვლის 
სურ ვი ლი არ გა უჩ ნდეთ და ვინც წა სუ
ლია, დაბ რუნ დეს და იცოდ ნენ, რომ 

ყვე ლა ზე კარგ და ევ რო პულ   ქა ლაქ ში 
იც ხოვ რე ბენ. მე მხო ლოდ იმ გზით ვივ
ლი და იმას გა ვა კე თებ, რის გა კე თე ბა
საც ისი ნი სა ჭი როდ ჩათ ვლი ან.   ჩვენ 
და ჩვენს გუნდს დღეს აქვს უპ რე ცე
დენ ტო მხარ და ჭე რა ჩვე ნი პრე მი ე რის, 
ჩვე ნი მთავ რო ბის, ჩვე ნი პო ლი ტი კუ
რი გუნ დის. ამ ყვე ლაფ რის გათ ვა ლის
წი ნე ბით, გვაქვს შან სი, ჩვე ნი მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტი, ჩე მი დმა ნი სი გახ დეს 
რე გი ონ ში ყვე ლა ზე კულ ტუ რუ ლი და 
სა მეც ნი ე რო ცენ ტრი. ეს პირ და პირ აი
სა ხე ბა თი თო ე უ ლი დმა ნი სე ლის ოჯახ
ზე, კე თილ დღე ო ბა ზე.

– ბა ტო ნო კო ბა, რო გორ ფიქ რობთ, 
მო გი წო ნებ დნენ პა პაბე ბი ე ბი მე რო
ბის თვის ბრძო ლის გა დაწ ყვე ტი ლე
ბას?

– შა შა პა პას ყო ველ თვის დავ ყავ დი 
სხვა დას ხვა ღო ნის ძი ე ბა ზე, რო მე ლიც 
იმარ თე ბო და მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. ბევრ 
ეთ ნი კურ აზერ ბა ი ჯა ნელს რომ ვხვდე
ბო დით, პა პა სულ მე უბ ნე ბო და, ის წავ
ლე, კო ბა, ამა თი ენა, ცხოვ რე ბა ში რა 
იცი, რა დროს გა მო გად გე სო.

– ის წავ ლეთ?
– კარ გად არა, მაგ რამ ელე მენ ტა რუ

ლი ვი ცი.
– რო გო რი ურ თი ერ თო ბა გაქვთ ეთ

ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად
გენ ლებ თან და მა თი მხარ და ჭე რის 
იმე დიც გაქვთ?

– ხმა მაღ ლა შე მიძ ლია ვთქვა, რომ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე
სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლებს ყო ველ
თვის გან სა კუთ რე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლი 
ჰქონ დათ და აქვთ ჩე მი, გო მა რე თის 
თე მის მო სახ ლე ო ბის მი მართ. ამ თე
მის მო სახ ლე ო ბაც გან სა კუთ რე ბულ 
პა ტივს სცემს აზერ ბა ი ჯა ნე ლებს. მეც 
მიყ ვარს ჩე მი აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბი. მინ
და, აზერ ბა ი ჯა ნულ დიდ სოფ ლებ ში 
იყოს კარ გი ბა ღე ბი, სკო ლე ბი, მინ და 
ბავ შვე ბი იყ ვნენ ინ ტეგ რი რე ბუ ლი და 
ქარ თუ ლი კარ გად იცოდ ნენ. და ვეხ მა
რე ბი, რომ მა თი შვი ლე ბი იყ ვნენ წარ
მა ტე ბუ ლე ბი. და რაც მთა ვა რია, ჩე მი 
უპირ ვე ლე სი საზ რუ ნა ვი იქ ნე ბა, კომ პა
ნია „სო კა რის“ ხელ მძღვა ნე ლო ბას თან 
მო ლა პა რა კე ბა. ამ კომ პა ნი ამ გა ა კე თა 
ჩვენ თან დაქ სელ ვა და გა ზი ფი ცი რე ბა 
მოხ და, მაგ რამ არის დარ ჩე ნი ლი რამ
დე ნი მე სო ფე ლი, სა დაც ძი რი თა დად 
ეთ ნი კუ რი აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბი ცხოვ
რო ბენ და სა დაც ბუ ნებ რი ვი აი რი ჯერ 
არ არის. მინ და, ვთხო ვო მათ, რომ ამ 
სოფ ლებ შიც გა კეთ დეს გა ზი ფი ცი რე
ბა. ჩვე ნი მოძ მე აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბის 
ინ ტე რე სე ბის და სა ცა ვად მაქ სი მუმს 
გა ვა კე თებ. დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ისი
ნი გრძნო ბენ ჩემ და მო კი დე ბუ ლე ბას, 
გან ცდას, გრძნო ბენ ჩემ სიყ ვა რულს და 
მხარს და მი ჭე რენ. 
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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 სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის 
პროგ რა მის 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. 2013
2020 წლებ ში, სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის 
პროგ რა მით, დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ზე გა მო ყო ფი ლი  21 791 810 ლა რით 
და ფი ნან სდა 34 420 შემ თხვე ვა, მათ 
შო რის: გეგ მ უ რი ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი 
(1  011  850,7 ლა რით 79 188  ბე ნე ფი ცი ა
რი), გა და უ დე ბე ლი ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი 
(1 585 643 ლა რით 18 591 მე ტი შემ თხვე
ვა), გა და უ დე ბე ლი  სტა ცი ო ნა რუ ლი (14 
117 521 ლა რით 8 970 შემ თხვე ვა), გეგ მუ
რი ქი რურ გი უ ლი  (3 067 632 ლა რით 2 609 
შემ თხვე ვა), მშო ბი ა რო ბა და სა კე ის რო 
კვე თა  (1 293 129 ლა რით 2 307 შემ თხვე
ვა) და ქი მიო, ჰორ მო ნო და სხი ვუ რი 
თე რა პია (934 773 ლა რით 1 567 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.

ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბის მქო ნე 
მოწ ყვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის მე დი კა
მენ ტებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის პროგ
რა მა 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 (ივ ლი სის მდგომ.), პროგ რა მით 
დმა ნის ში  და ფი ნან სდა 1 323 ბე ნე ფი
ცი ა რი (77 151 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 სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის 
და ფი ნან სე ბა, მათ შო რის, უპ რე ცე
დენ ტოდ, 7ჯერ გა ი ზარ და იმუ ნი ზა
ცი ის პროგ რა მის ბი უ ჯე ტი (24.1 მლნ 
ლა რი შე ად გი ნა). სა ხელ მწი ფო უზ რუნ
ველ ყოფს 13 და ა ვა დე ბის პრე ვენ ცი ას, 
წარ მა ტე ბით და ი ნერ გა 5 ახა ლი ვაქ ცი
ნა. იმუ ნი ზა ცი ით მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფის 
მოც ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი დმა ნი სის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში 2019 წ. – 90%ით, ხო ლო 
2020 წ. – 59,9 %ით გა ი ზარ და. 

ტუ ბერ კუ ლო ზის ეროვ ნუ ლი პროგ
რა მით 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, დმა ნის ში, სტა
ცი ო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბით 93მა (290 
507 ლა რი), ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მომ სა ხუ
რე ბით –  709  პა ცი ენ ტმა (92 683 ლა რი) 
ისარ გებ ლა. 

დე და თა და ბავ შვთა ჯან მრთე ლო
ბის სფე რო ში ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან 
გა ტა რე ბუ ლი თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი
ტი კის შე დე გად, 2017 წელს და ფიქ სირ
და დე და თა სიკ ვდი ლო ბის ყვე ლა ზე 
და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლი, წი ნა წლებ თან 
შე და რე ბით (13.1/100 000 ცოც ხალ შო
ბილ ზე). 2018 წლი დან 8მდე გა ი ზარ და 

ვი ზი ტე ბის რა ო დე ნო ბა ორ სულ თათ ვის. 
2014 წლი დან ყვე ლა ორ სუ ლი უზ რუნ
ველ ყო ფი ლია ფო ლი უ მის მჟა ვი თა და 
რკი ნის პრე პა რა ტით. 20132020 წლებ
ში,  დმა ნის ში, ან ტე ნა ტა ლუ რი სერ ვი სი  
მი ი ღო 3 082მა ორ სულ მა (165 037 ათა სი 
ლა რი), მე დი კა მენ ტე ბი – 736მა.

2015 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში, 
მსოფ ლი ო ში პირ ვე ლად, და იწ ყო C 
ჰეპატიტის ელი მი ნა ცი ის (აღ მოფ
ხვრის) პროგ რა მა (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. დმა ნი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან მკურ ნა ლო ბა სა 
და სა დი აგ ნოს ტი კო კვლე ვებ ში ჩარ თუ
ლი იყო  140 პი რი (26 209 ლა რი).

2012 წლის შემ დეგ, დმა ნი სის 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 
და ფი ნან სე ბა პრი ო რი ტე ტულ სფე
რო ებ ში (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 წლი დან ხორ ცი ელ დე ბა პირ
ვე ლა დი ჯან დაც ვის გა ნახ ლე ბუ ლი 
ქსე ლის მოწ ყო ბა. პირ ვე ლა დი ჯან
დაც ვი სა და სოფ ლის ექი მის რო ლის 
გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით, 2014 წლი დან 
სა ხელ მწი ფოს სრუ ლი კომ პე ტენ ცია 
გახ და „სოფ ლის ექი მის“ პროგ რა მის 
მარ თვა.  2014 წლის მა ი სი დან 30%ით 
გა ი ზარ და სოფ ლის ექი მე ბი სა და ექ
თნე ბის ხელ ფა სი; 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. დმა ნი სის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტს 20 სოფ ლის ექი მი და ექ თა ნი 
ემ სა ხუ რე ბა.

ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი
20142020 წლებ ში, დმა ნი სის მუ

ნი ცი პა ლი ტეტ ში, გან ხორ ცი ელ და 
შემ დე გი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო
ექ ტე ბი:  ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის რე ა ბი ლი
ტა ცია სოფ ლებ ში გო მა რე თი (27  762 
ლ), ოროზ მა ნი სი (43 300 ლ), კა მარ ლო 
(25 100 ლ), ახა ლი ამ ბუ ლა ტო რია აშენ
და სოფელ ამამ ლო ში (91 077 ლ), ამ ბუ
ლა ტო რია მო ეწ ყო სოფელ გუ გუ თის 
ად მი ნის ტრა ცი ულ შე ნო ბა ში (91 302 ლ), 
აშენ და ქ. დმა ნის ში, 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 სას
წრა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის რა ი
ო ნუ ლი სამ სა ხუ რის ტი პუ რი შე ნო ბა.

2020 წელს, 2013 წელ თან შე და რე
ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი დან 
ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სფე როს და
ფი ნან სე ბა, ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის 
ხარ ჯე ბი და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი 
კი – 43,0  ათა სი დან  67,1  ათას ლა რამ დე. 

მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციე
ლდება საზოგადოებრივი ჯანმრთე
ლობისა და უსაფრთხო გარემოს უზ
რუნველყოფის პროგრამა, რომლის 
ფარგლებშიც ხორციელდება დედათა 
და ბავშვთა ჯანმრთელობის სახელმწი
ფო პროგრამა, ეპიდზედამხედველობა, 
იმუნიზაცია, მუნიციპალიტეტის ტერი
ტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებ
რივი მნიშვნელობის დაწესებულებებ
ში სანიტარიული ნორმების დაცვის 
ზედამხედველობა და სხვ.

ხა რის ხი ა ნი და ხელ მი საწ ვდო მი სა
მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ
სა ყო ფად:

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

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

 � სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ
რა მით, კვლავ უზ რუნ ველ ყო ფი
ლი იქ ნე ბა სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე
ბის ფი ნან სუ რი და გე ოგ რა ფი უ ლი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა, მიზ ნობ რი ვი 
ჯგუ ფე ბი უზ რუნ ველ ყო ფი 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. 

ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა
„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის თვის“ უმ თავ რე სი ღი რე ბუ ლე ბა არის ადა მი ა ნი, 
ხო ლო საქ მი ა ნო ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პრინ ცი პი – ადა მი ან ზე, მის 
ღირ სე ბა ზე, სი ცოც ხლე სა და ჯან მრთე ლო ბა ზე ზრუნ ვა. ხა რის ხი ა
ნი და სა ყო ველ თა ოდ ხელ მი საწ ვდო მი, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა
ნო ბის პრინ ციპ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სის ტე მის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა და შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ ერთ
ერ თი უმ თავ რე სი პრი ო რი ტე ტია.
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



 სო ცი ა ლუ რი დაც ვა
2012 წლის შემ დეგ, 2,7ჯერ – 1,7 მი

ლი არ დი დან 4,7  მი ლი არდ ლა რამ დე 
გა ი ზარ და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე
როს და ფი ნან სე ბა. 

2012 წლის შემ დეგ, ეტა პობ რი ვად 
გა ი ზარ და სა ხელ მწი ფო პენ სი ის ოდე
ნო ბე ბი: 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 წლის და მე ტი ასა კის მო ქა
ლა ქე თა პენ სია – 250 ლა რი; 2021 წლი
დან პენ სი ის ოდე ნო ბა 240 ლა რით გა
ნი საზ ღვრა, 70 წელს გა და ცი ლე ბულ თა 
კი – 275 ლა რით. 2016 წლი დან გა ნი საზ
ღვრა პენ სი ის და ნა მა ტი მა ღალ მთი ან 
და სახ ლე ბა ში მუდ მი ვად მცხოვ რე ბი 
მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის, 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). დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
პენ სი ის მიმ ღე ბი  (01.04.2021 მდგომ.) 4 
419 პი რია. 2012 წლის შემ დეგ, პენ სი ე ბის 
ანაზ ღა უ რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი  2,2ჯერ 
– 5 416 269დან 12 118 012 ლა რამ დე გა
ი ზარ და და, 20132021 წლებ ში, ასა კით 
პენ სი ო ნერ თა სა პენ სიო ანაზ ღა უ რე ბა
ზე სულ 75 710 559 ლა რი და ი ხარ ჯა. 2013 
წლი დან და ზუს ტდა სა ხელ მწი ფოს წი
ნა შე გან სა კუთ რე ბუ ლი სამ სა ხუ რის 
გავ ლის, აგ რეთ ვე ამ პირ თა მი ერ შე სა
ბა მი სი ასა კის მიღ წე ვის, შე საძ ლებ ლო
ბის შეზ ღუდ ვის და გარ დაც ვა ლე ბის 
გა მო გა სა ცე მი კომ პენ სა ცი ის ოდე ნო
ბა. დმა ნის ში, კომ პენ სა ცი ის მიმ ღე ბია 
(01.04.2021 წ. მდგომ.) 53 პი რი. 2012 წლის 
შემ დეგ, კომ პენ სა ცი ებ ზე გა წე უ ლი ხარ
ჯი 2,7ჯერ – 88 769დან 265 016 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და და, 20132021 წლებ ში, სულ 
1 765 149 ლა რი შე ად გი ნა.

მო სახ ლე ო ბის მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე
ბის სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ
რა მის ფარ გლებ ში, სო ცი ა ლუ რად და
უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში 
რე გის ტრი რე ბუ ლი, სი ღა რი ბის ზღვარ ს 
ქვე მოთ მყო ფი ოჯა ხე ბი  უზ რუნ ველ ყო
ფილ ნი არი ან მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბით – სა არ სე ბო შემ წე ო ბით. 
პროგ რა მით ასე ვე  გა ი ცე მა: ორ სუ ლო
ბის, მშო ბი ა რო ბი სა და ბავ შვის მოვ
ლის, ახალ შო ბი ლის შვი ლა დაყ ვა ნის 
გა მო დახ მა რე ბის,  ლტოლ ვილ თა და 
დევ ნილ თათ ვის შემ წე ო ბე ბის, შრო მი
თი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბი სას მი ყე
ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზ ღა უ რე ბა და სხვ. 
შემ წე ო ბე ბი. დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბით უზ
რუნ ველ ყო ფი ლი სი ღა რი ბის ზღვარ ს 
ქვე მოთ მყო ფი 1  754 ოჯა ხია (01.04.2021 
მდგო მ.). 2012 წლის შემ დეგ სა არ სე ბო 
შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 5ჯერ, 792 
ათა სი დან 4 037 ათას ლა რამ დე გა ი ზარ
და. 20132021 წლებ ში (ივ ლი სის მდგომ.) 
სა არ სე ბო შემ წე ო ბა ზე სულ და ი ხარ ჯა 19 
628 ათა სი ლა რი, მათ შო რის პენ სი ო ნე
რებ ზე – 4 364 ათა სი, შშმ პი რებ ზე 1 038 
ათა სი, ბავ შვებ ზე – 8 607 ათა სი. შშმ პი
რე ბი, მარ ჩე ნალ და კარ გუ ლე ბი და სხვა 
სო ცი ა ლურ კა ტე გო რი ებს მი კუთ ვნე ბუ ლ 
პირ თა წრე ყო ველ თვი უ რად უზ რუნ ველ
ყო ფი ლია სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით – დმა
ნის ში სო ცი ა ლუ რი პა კე ტით სარ გებ
ლობს 827 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 6,3ჯერ – 216  918დან 1 
376 710 ლა რამ დე გა ი ზარ და. 20132021  
წლებ ში, სულ და ი ხარ ჯა 8 864 653 ლა რი. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 381 დევ ნი
ლია (01.04.2021 წ. მდგომ.). 2012 წლის 
შემ დეგ, შემ წე ო ბებ ზე გა წე უ ლი ხარ
ჯი 169  176დან 203 850 ლა რამ დე გა
ი ზარ და და 20132021 წლებ ში სულ  1 
796 988 ლა რი და ი ხარ ჯა. დევ ნი ლებ ზე 
ზრუნ ვა,  მა თი  გან სახ ლე ბა და სო ცი ა
ლურეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის გა უმ
ჯო ბე სე ბა  სა ხელ მწი ფოს ერთერ თი 
უმ თავ რე სი  პრი ო რი ტე ტია. 2013 წლი
დან, გან სახ ლე ბის კრი ტე რი უ მე ბის შე
სა ბა მი სად, დევ ნი ლებს ახა ლა შე ნე
ბულ კორ პუ სებ ში ბი ნე ბი და სოფ ლად 
სახ ლე ბი გა და ე ცე მათ. 2013 წლი დან 
(2021 წლის ივ ლი სის მო ნა ცე მე ბით), სა
ქარ თვე ლოს მას შტა ბით,  გან სახ ლე ბის 
პროგ რა მე ბით, საც ხოვ რე ბე ლი ფარ თე
ბი 23 068მდე დევ ნილ ოჯახს გა და ე ცა, 
მათ გან დმა ნის ში დაკ მა ყო ფილ და 47 
ოჯა ხი – პრო ექ ტით „სოფ ლად სახ ლი“ 
სა ხელ მწი ფომ სახ ლი  40 ოჯახს შე უს ყი
და; სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ
ლი ფარ თი 7 ოჯახს და უ კა ნონ და. სა ქარ
თვე ლოს მას შტა ბით, მიმ დი ნა რე წლის 
ბო ლომ დე, და მა ტე ბით 1 359 დევ ნი ლი 
ოჯა ხი გან სახ ლდე ბა. სა ქარ თვე ლოს 
მას შტა ბით, და მა ტე ბით 1 359 დევ ნი ლი 
ოჯა ხი გან სახ ლდე ბა. ასე ვე გრძელ ვა
დი ა ნი საც ხოვ რებ ლით სა ხელ მწი ფომ, 
სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, 1997  ეკო
მიგ რან ტი ოჯა ხი და აკ მა ყო ფი ლა: 2013
2021 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. დე მოგ რა ფი
უ ლი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
ხელ შეწ ყო ბის პროგ რა მით (მე სა მე და 
მომ დევ ნო ბავ შვი) დმა ნის ში და ფი ნან
სე ბუ ლია 305 ბე ნე ფი ცი ა რი (1.04,2021 წ. 
მდგომ.), 20162021 წლებ ში, სულ და ი
ხარ ჯა 1 753 700 ლა რი, მათ შო რის, 2020 
წელს – 453 300 ლა რი. 

ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის გლო ბა
ლურ გა მოწ ვე ვას თან სწრა ფად და 
ეფექ ტი ა ნად გამ კლა ვე ბის მიზ ნით, 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით 
გა ტარ და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ე
ბე ბი, კერ ძოდ: სა ხელ მწი ფო გა სა ცემ
ლე ბის უწ ყვე ტად გა ცე მა, შეზ ღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის სტა ტუ სის იუ რი დი
უ ლი ძა ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა და სო ცი ა
ლუ რი პა კე ტის უწ ყვე ტად გაგ რძე ლე ბა, 
იან ვრი დან შე ჩე რე ბუ ლი სა არ სე ბო 
შემ წე ო ბე ბის გა ნახ ლე ბა და სა არ სე
ბო შემ წე ო ბის მიმ ღე ბი ოჯა ხე ბის თვის 
ფუ ლა დი დახ მა რე ბის გა ცე მის უწ ყვე
ტო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და სხვ. ახა ლი 
კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი სო ცი ა
ლურეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა
უ ა რე სე ბის გა მო, მო სახ ლე ო ბის სო ცი
ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიზ ნით, 20202021 

წ.წ,  სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან გა მო ი
ყო 193 014 865 ლა რი, აქე დან დმა ნი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ზე  – 1 852 860 ლა რი.  

სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბის მი ღე ბის 
უფ ლე ბა 6 თვის ვა დით მო ი პო ვეს: სო
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო
ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის ტრი რე ბულ მა 
(65001100000 ქუ ლა) ოჯა ხებ მა, წევ რთა 
რა ო დე ნო ბის შე სა ბა მი სად (1წევ რი ა
ნი – 70 ლ; 2წევ რი ა ნი – 90 ლ; 3 და მე ტი 
წევ რი, თი თო ე ულ ზე – 35 ლ). დმა ნის
ში, 2020 წელს, პროგ რა მა ში,  ჩარ თუ ლი 
იყო 817 ოჯა ხი, 2021 წელს – 950. 

ყო ველ თვი უ რი დახ მა რე ბა (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, 
დმა ნის ში, 2020 წელს ისარ გებ ლა 363მა, 
2021 წ. – 414მა ოჯახ მა (ივ ნი სის მო ნაც.). 

მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი შშმ პი რე
ბი სა და 18 წლამ დე შშმ ბავ შვე ბის
თვის, 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), დმა ნის ში პროგ რა
მა ში ჩა ერ თო 2020 წ. – 185 პი რი, 2021 წ. 
– 191 (ივ ნი სის მდგომ.).

„ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სით (SARS
COV2) გა მოწ ვე უ ლი ინ ფექ ცი ის (CO
VID19) შე დე გად მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის 
შემ სუ ბუ ქე ბის მიზ ნობ რი ვი, სა ხელ მწი
ფო პროგ რა მის 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. და ქი რა ვე ბით 
და საქ მე ბუ ლე ბის თვის კომ პენ სა ცი ის 
ოდე ნო ბა  თვე ში 200 ლა რი 6 თვით, 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. ერ თჯე რა დი 300ლა რი ა ნი 
კომ პენ სა ცია მი ი ღო 248 867მა ფორ მა
ლურ მა და არა ფორ მა ლურ მა თვით და
საქ მე ბულ მა, ჯამ ში  გა და ი რიც ხა 74 660 
000 ლა რი. 2020 წლის 4 დე კემ ბრი დან 
და იწ ყო  ერ თჯე რა დი, 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.

2020 წელს, 2013 წელ თან შე და რე
ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი დან 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე როს და ფი
ნან სე ბა 5ჯერ გა ი ზარ და, სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის ხარ ჯებ მა და არა ფი ნან სუ რი 
აქ ტი ვე ბის ზრდამ 130,3 ათა სი დან 663,1 
ათა სი ლა რი შე ად გი ნა.  

2012 წლიდან დღემდე მუნიციპა
ლიტეტის მიერ ხორციელდება არაე
რთი მნიშვნელოვანი პროგრამა, მათ 
შორის: სოციალურად დაუცველი მო
სახლეობის სამედიცინო  სტაციონა
რული,   ამბულატორიული, ფიზიკური 
თერაპიისა და რეაბილიტაციის  დახ
მარების  მუნიციპალური პროგრამა, 
ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  
მუნიციპალური პროგრამა, ფენილკე
ტონურიით  დაავადებულ ბავშვთა  სპე
ციფიკური  კვების პროდუქტებით დახ
მარების  მუნიციპალური პროგრამა, 
ტრანსპორტით მომსახურების მუნიცი
პალური პროგრამა, ზამთრის სეზონის 
დადგომასთან დაკავშირებით საწვა
ვით (სათბობი შეშით ან ბიოსაწვავი 
,,ბრიკეტით“) უზრუნველყოფის  მუნი
ციპალური პროგრამა, ავადმყოფთა და 
შშმ პირთა სოციალური დაცვა და სხვ.

სა მარ თლი ა ნი, გამ ჭვირ ვა ლე და 
ეფექ ტი ა ნი სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სის ტე
მის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის, სი ღა ტა კის დაძ
ლე ვი სა და სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბის, 
მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი მდგო მა
რე ო ბის შემ დგო მი გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და 
და საქ მე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით:

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

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

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

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

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი ოჯა ხე ბი კვლავ უზ რუნ
ველ ყო ფი 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 წელ თან შე და რე ბით, მნიშ ვნე
ლოვ ნად, 2,5ჯერ გა ი ზარ და გა ნათ ლე
ბი სა და მეც ნი ე რე ბის და ფი ნან სე ბა. 
4ჯერ გა ი ზარ და სკო ლამ დე ლი გა
ნათ ლე ბის, თით ქმის 2ჯერ – ზო გა დი 
გა ნათ ლე ბის, 5,3ჯერ – პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის და 2ჯერ – უმაღ ლე სი გა
ნათ ლე ბის ბი უ ჯე ტი. მას წავ ლებ ლის 
სა ბა ზო ხელ ფა სის ზრდამ – 65%, ხო ლო 
სა შუ ა ლო ხელ ფა სის – 120%შე ად გი ნა. 
600 000მდე მოს წავ ლე უზ რუნ ველ
ყო ფი ლია სას კო ლო სა ხელ მძღვა ნე
ლო ე ბით. 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 მშე ნებ ლო ბარე აბ ლი ტა ცი ი
სა და აღ ჭურ ვის მიზ ნით 427 მლნ 789,3 
ათასი ლა რი და ი ხარ ჯა. მათ შო რის, 
20172020 წლებ ში – 289 მლნ 137,8 ათასი 
ლა რი. 

20122020 წ.წ. დას რუ ლე ბუ ლია 68 
ახა ლი სა ჯა რო სკო ლის მშე ნებ ლო ბა, 
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 სრუ ლი რე ა ბი
ლი ტა ცია, მათ შო რის „ათას წლე უ ლის 
გა მოწ ვე ვის ფონ დი – სა ქარ თვე ლო სა“ 
და სსიპ – სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა
მეც ნი ე რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი
თა რე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ სრუ ლად 
რე ა ბი ლი ტირ და 91 სა ჯა რო სკო ლა, ნა
წი ლობ რივ სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო
ე ბი ჩა უ ტარ და 1300ზე მეტ სა ჯა რო სკო
ლის შე ნო ბას.

20172020 წლებ ში დას რუ ლე ბუ ლია 
42 სა ჯა რო სკო ლის (მათ შო რის, 19 
მცი რე კონ ტინ გენ ტი ა ნი სა ჯა რო სკო
ლა) სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი და მიმ
დი ნა რე ობს 4 ახა ლი სა ჯა რო სკო ლის 
მშე ნებ ლო ბა, ამას თან, მიმ დი ნა რე 
წელს იგეგ მე ბა და მა ტე ბით 2 ახა ლი 
სკო ლის მშე ნებ ლო ბის დაწ ყე ბა. დას
რუ ლე ბუ ლია 83 სკო ლის სრუ ლი რე ა ბი
ლი ტა ცია, მათ შო რის „ათას წლე უ ლის 
გა მოწ ვე ვის ფონ დი – სა ქარ თვე ლო
სა“ და სსიპ – სა გან მა ნათ ლებ ლო და 
სა მეც ნი ე რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან
ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ სრუ ლად 
რე ა ბი ლი ტირ და 41 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 500ზე მეტ სა ჯა რო 
სკო ლის შე ნო ბას;

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

„ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ ფუნ და მენ
ტუ რი ცვლი ლე ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 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 უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის და ფი ნან
სე ბა. უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხელ მი

საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და 
სტუ დენ ტთა მხარ და ჭე რის მიზ ნით: 
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 მეც ნი ე რე
ბი სა და სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის 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.

სკო ლამ დე ლი აღ ზრდა და გა
ნათ ლე ბა

სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ
ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბის ეფექ ტი ა ნი 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის ერთერ თი სა კუ თა რი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და პრი ო რი ტე ტია.

დმა ნის ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 9 მუ ნი ცი
პა ლუ რი სა ბავ შვო ბა ღი (2 – ქ. დმა ნის
ში, 7 – სოფ ლად: გო მა რე თი, სარ კი ნე თი, 
გან თი ა დი, ჯა ვა ხი, ბოს ლე ბი, ვარ დი სუ
ბა ნი, მა შა ვე რა). 

2013 წლის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს 
მას შტა ბით სა ბავ შვო ბა ღე ბი გახ და 
უფა სო. მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და 
დმა ნის 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 
დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე
ტით გან თლე ბის სფე როს ხარ ჯე ბი და 
არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდა 1 მლნ 
424,4 ათა სი ლა რით გა ნი საზ ღვრა, 2013 
წელს კი შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 167 
ათა სი ლა რი იყო;

20142021 წლებ ში რე ა ბი ლი ტა
ცია ჩა უ ტარ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მი ერ და ფუძ ნე ბულ სა ბავ შვო ბა
ღებს – 20142015 წ.წ. ქ. დმა ნი სისა 
და მუნიციპალიტეტის სოფლების  
სა ბავ შვო ბა ღებ ის მ შე ნებ ლობა/
რეაბილიტაციაზე, სულ 567,7 ათა სი 
ლა რი და ი ხარ ჯა. 2016 წელს: გა იხ სნა 
სა ბავ შვო ბა ღი სო ფელ ბოს ლებ ში, ქ. 
დმა ნი სის №1 სა ბავ შვო ბაღს და ე მა ტა 
მე ოთ ხე ჯგუ ფი, შე იც ვა ლა სა კა ნა ლი
ზა ციო და წყალ გაყ ვა ნი ლო ბის სის
ტე მე ბი, 5 სა ბავ შვო ბაღ ში მთლი ა ნად 
შე იც ვა ლა შე ნო ბის სა ხუ რა ვი, კარ ფან
ჯა რა, ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის სის ტე მა 
და მონ ტაჟ და 8 სა ბავ შვო ბაღ ში. 2017 
წელს გა იხ სნა სო ფელ სარ კი ნე თის სა
ბავ შვო ბა ღი, ში და სა რე მონ ტო სა მუ
შა ო ე ბი შეს რულ და 3 სა ბავ შვო ბაღ ში; 
რე ა ბი ლი ტირ და და კე თილ მო ეწ ყო 
დმა ნი სის №1 სა ბავ შვო ბა ღი (89,1 ათა
სი ლა რი), ვარ დი სუბ ნი სა და გო მა რე
თის სა ბავ შვო ბა ღებ ში მო ეწ ყო სას
მე ლი წყლის ხა ზი (17,9 ათა სი ლა რი),  
რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და და გა იხ სნა 
სო ფელ სარ კი ნე თის სა ბავ შვო ბა ღი (31 
147 ლა რი); 2019 წელს სა ბავ შვო ბა ღე
ბი სათ ვის შე ი ძი ნეს სა ჭი რო ინ ვენ ტა
რი და 4 სა ბავ შვო ბაღ ში და მონ ტაჟ და 
ეზოს ატ რაქ ცი ო ნე ბი, ყველა სა ბავ შვო 
ბაღ ში გან ხორ ცი ელ და გამ რიც ხვე ლი
ა ნე ბა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო
ექ ტე ბის შეს ყიდ ვა, გა დამ ზად დნენ თა
ნამ შრომ ლე ბი.

20202021 წლებ ში დას რულ და რე გი
ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ დის პრო ექ
ტე ბი – ქ. დმა ნი სის №1 სა ბავ შვო ბა ღის 
რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე 489 913 ლა რი და ი
ხარ ჯა, ქ. დმა ნი სის №2 სა ბავ შვო ბა

გა ნათ ლე ბა
გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ ერთერ
თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პრი ო რი ტე ტია. 2012 წლის შემ დეგ, სა ქარ
თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ და ფუნ და მენ ტუ რი სის ტე მუ რი ცვლი ლე ბე ბი 
მა ღა ლი ხა რის ხის გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ
სა ყო ფად. მათ შო რის, შე იქ მნა გა ნათ ლე ბის სის ტე მის ფი ნან სუ რი 
მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ მყო ფი სა კა ნონ მდებ ლო გა რან ტი ე ბი, და
იხ ვე წა ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის სის
ტე მის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა, დად გინ და და და ი ნერ გა 
ძი რი თა დი სტან დარ ტე ბი.

გამარჯვების საბავშვო ბაღი
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ღის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე – 559  995 ლა რი; 
გან თი ა დის სა ბავ შვო ბა ღის რე ა ბი ლი
ტა ცია 2020 წელს – 395 834 ლა რით და
ფი ნან სდა, 2021 წელს – 134 328 ლა რით 
(მრა ვალ წლი ა ნი პრო ექ ტი). 

2021 წელს, რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე
ბის ფონ დი, მიმ დი ნა რე სა რე ა ბი ლი ტა
ციო სა მუ შა ო ებს ატა რებს გან თი ა დის, 
დმა ნი სის (2 საბავშვო ბაღი), ვარ დი
სუბ ნის, მა შა ვე რა სა და სარ კი ნე თის 
სა ბავ შვო ბა ღებ ში, რა ზეც ჯა მუ რად 1,7 
მი ლი ო ნი ლა რი იხარ ჯე ბა, მათ გან, ქ. 
დმა ნის ში, №2 სა ბავ შვო ბა ღის რე ა
ბი ლი ტა ცია 193 912 ლა რით და ფი ნან
სდე ბა, ვარ დი სუბ ნის სა ბავ შვო ბა ღის 
– 527  777 ლა რით, მა შა ვე რaს სა ბავ შვო 
ბა ღის – 349 000 ლა რით; სარ კი ნე თის სა
ბავ შვო ბა ღის – 443 073 ლა რით; ქ. დმა
ნი სის №3 სა ბავ შვო ბა ღის რე ა ბი ლი ტა
ცი ა ზე კი 387 992 ლა რი და ი ხარ ჯე ბა; 

შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის შე დე
გად 2021 წელს, 2013 წელ თან შე და რე
ბით, სა ბავ შვო ბა ღებ ში აღ საზ რდელ თა 
რა ო დე ნო ბა 223დან 337 აღ საზ რდე
ლამ დე გა ი ზარ და. ასე ვე 3,5 ლა რამ
დე გა ი ზარ და კვე ბის თან ხა თი თო ე ულ 
აღ საზ რდელ ზე, მნიშ ვნე ლოვ ნად გა
ფარ თოვ და და სრულ ფა სო ვა ნი გახ და 
ბავ შვე ბის კვე ბის რა ცი ო ნი. სა ბავ შვო 
ბა ღებს ერ თი ექ თა ნი ემ სა ხუ რე ბა. სას
კო ლო მზა ო ბის პროგ რა მა და ნერ გი
ლია ქ. დმა ნი სის №1 სა ბავ შვო ბა ღის 
ორ ჯგუფ ში, სა დაც სას კო ლო ასა კის 42 
აღ საზ რდე ლია ჩარ თუ ლი. სკო ლამ დე
ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბებ ში და
საქ მე ბუ ლია 16 აღ მზრდელპე და გო გი, 
მათ გან სას კო ლო მზა ო ბის ჯგუ ფებ ში – 
2 აღ მზრდელპე და გო გი.

ზო გა დი გა ნათ ლე ბა
დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ

ქცი ო ნი რებს 27 სა ჯა რო სკო ლა (ქა
ლაქ ში – 3, სოფ ლად – 24), სა დაც 2847 
მოს წავ ლე, 482 მას წავ ლე ბე ლი და 13 
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 32 სსსმ მოს წავ ლე. 3 
სა ჯა რო სკო ლას 6 მან და ტუ რი ემ სა ხუ
რე ბა.  5 სა ჯა რო სკო ლა ში ფუნ ქცი ო ნი
რებს ექი მის კა ბი ნე ტი (2 ექი მი, 1  ფსი
ქო ლო გი).  არა ქარ თუ ლე ნო ვან სა ჯა რო 
სკო ლებ ში ქარ თუ ლის, რო გორ მე ო რე 
ენის 55 კონ სულ ტანტმას წავ ლე ბე ლია.

ზო გა დი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში გა
ნათ ლე ბისა და  მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის
ტრომ, დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
გა ნა ხორ ცი ე ლა სხვა დას ხვა პროგ რა
მა, მათ შო რის: 

პროგ რა მა ში „და ვის ვე ნოთ და ვის
წავ ლოთ ერ თად“ სა ზაფ ხუ ლო სკო
ლებ ში, 20142019 წლებ ში, 131 მოს წავ
ლე მო ნა წი ლე ობ და, 20132020 წლებ ში, 
„სას წავ ლო აქ ტი ვო ბე ბის ხელ შეწ ყო
ბის“ პროგ რა მით გან ხორ ცი ელ და 32 
სას კო ლო პრო ექ ტი, 20172019 წლებ ში, 
და ფი ნან სდა სას კო ლო აქ ტი ვო ბე ბის 17 
პრო ექ ტი. „ახა ლი სკო ლის მო დე ლით“ 
2019 წელს, 2 სკო ლას 64 ლეპ ტო პი გა
და ე ცა. ინ ფორ მა ცი ულსა კო მუ ნი კა ციო 
ტექ ნო ლო გი ე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის 
პროგ რა მის ფარ გლებ ში, 2019 წ. 15 კომ
პი უ ტე რი გა და ე ცა 2 სკო ლას.  20182019 
წლებ ში, ოპ ტი კუ რი კავ ში რი თა და მა
ღალ სიჩ ქა რი ა ნი ინ ტერ ნე ტით დმა ნი
სის სა ჯა რო სკო ლე ბის აღ ჭურ ვის 2 და 
რა დი ო ტექ ნო ლო გი ი თა და გა უმ ჯო ბე
სე ბუ ლი კავ ში რის სიჩ ქა რით სა ჯა რო 
სკო ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 57 პრო ექ
ტი გან ხორ ცი ელ და. 2019 წელს, კორ
პო რა ტი უ ლი სტან დარ ტის უსა დე ნო 
ქსე ლით 4 სა ჯა რო სკო ლა აღი ჭურ ვა. 
პროგ რა მით „ჩე მი პირ ვე ლი კომ პი უ
ტე რი“, 20132019 წლებ ში, პირ ველ კლა
სე ლებს სა ჩუქ რად 1815 კომ პი უ ტე რი 
გა და ე ცათ, დამ რი გებ ლებს – 150. „წარ
ჩი ნე ბულ მოს წავ ლე თა წა ხა ლი სე ბის“ 
პროგ რა მით, კომ პი უ ტე რე ბით და სა
ჩუქ რდა 47 მოს წავ ლე. ტრან სპორ ტით 
უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მა ში ჩარ თუ
ლია 17 სა ჯა რო სკო ლის (37 მი მარ თუ
ლე ბა) 429 მოს წავ ლე. 20172020 წლებ

ში, სკო ლებ ში უსას ყიდ ლოდ და რიგ და 
1051 სას კო ლო ჟურ ნა ლი და 46 523 სა
ხელ მძღვა ნე ლო. 20132019 წლებ ში, 
დმა ნი სის სა ჯა რო სკო ლებ ში, სა ერ თო 
ჯამ ში, 64 ოქ როს და ვერ ცხლის მე
და ლო სა ნი გა მოვ ლინ და. 20142019 
წლებ ში, სას კო ლო ავე ჯით, სპორ ტუ ლი 
ინ ვენ ტა რი თა და სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე
ლო ლა ბო რა ტო რი ე ბით აღ ჭურ ვის 37 
პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. მას წავ ლე
ბელ თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბით, დმა ნი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან კონ სულ ტანტ
მას წავ ლებ ლებ მა, ად გი ლობ რივ მა და 
უც ხო ელ მა მას წავ ლებ ლებ მა გა ი ა რეს 
ტრე ნინ გმო დუ ლე ბი.

20132021 წლებ ში, დმა ნი სის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში, ზო გად სა გან მა ნათ ლებ
ლო დაწსებულებების ინ ფრას ტრუქ
ტუ რის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მით: 
სა ჯა რო სკო ლე ბის ნა წი ლობ რი ვი რე
ა ბი ლი ტა ცი ის 26 პრო ექ ტი გან ხორ
ცი ელ და. ადაპ ტი რე ბუ ლია 10 სა ჯა რო 
სკო ლა; ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის სის
ტე მით აღ ჭურ ვი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის 14 სა ჯა რო სკო ლა. მათ შო რის: 2013 
წელს ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია 
ჩა უ ტარ და 8 სა ჯა რო სკო ლას, რა ზეც 
სულ 570,8 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა; 2014 
წელს ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია 
ჩა უ ტარ და 3 სა ჯა რო სკო ლას –  სულ 
354,1 ათა სი ლა რი; 2015 წელს გან ხორ
ცი ელ და 2 სა ჯა რო სკო ლის  ნა წი ლობ
რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცია და 2 სა ჯა რო სკო
ლა ში მო ეწ ყო სა მე დი ცი ნო ოთა ხე ბი, 
რა ზეც სულ 50,8 ათა სი ლა რი და ი ხარ ჯა; 
2016 წელს გან ხორ ცი ელ და 2 სა ჯა რო 
სკო ლის ნა წი ლობ რი ვი რე ა ბი ლი ტა
ცია – სულ 17,4 ათა სი ლა რი. 2017 წელს 
მუნიციპალიტეტის სკოლებში მოეწყო 
სა მე დი ცი ნო ოთა ხები, ჩა ტარ და სა რე
ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი, გა რე მონ
ტდა გათ ბო ბის სის ტე მა. 2018 წელს 
– 17 საჯარო სკოლის რე ა ბი ლი ტა ცია, 
ჯა მუ რად 1 მლნ 635 ათა სი ლა რით და
ფი ნან სდა. 2019 წელს რეაბილიტირდა   
ად მი ნის ტრი რე ბის სკო ლის გათ ბო
ბის სის ტე მა (14,2 ათა სი ლა რი). დი დი 
დმა ნი სის სკო ლის შე ნო ბა ში ჩა ტარ და 
ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის სის ტე მი სა და 
სა პირ ფა რე შო ე ბის  რე ა ბი ლი ტა ცია, მო
ეწ ყო პან დუ სი (სულ 67, 6 ათა სი ლა რი); 
დმა ნი სის №1, №2, №3 სკო ლებ ში რე ა
ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ და სა პირ ფა რე შო
ებს, სა კა ნა ლი ზა ციო და ცენ ტრა ლუ რი 
გათ ბო ბის სის ტე მებს (283,4 ლა რი), ხო
ლო ირ გან ჩა ის სა ჯა რო სკო ლა ში – სამ
კით ხვე ლო ოთახს (2 785 ლა რი). 2020 
წელს, სკო ლე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ
რა მით გან ხორ ცი ელ და სოფ. კი ზი ლაჯ
ლოს სა ჯა რო სკო ლის სა პირ ფა რე შოს 
რე ა ბი ლი ტა ცია (20 ათა სი ლა რი); 2 სკო
ლა ში მო ეწ ყო ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბა 
(197,1 ათა სი ლა რი); 7 სკოლაში – სვე ლი 
წერ ტი ლე ბი (სულ 508,8 ათასი ლარი.

უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწ ყო

ბის მიზ ნით, 20132017 წლებ ში, სო ცი
ა ლუ რი პროგ რა მის ფარ გლებ ში, და
ფი ნან სდა 80 სტუ დენ ტი, რომ ლე ბიც 
ბო ლო სა მი წე ლი სწავ ლობ დნენ და 
სრუ ლი ზო გა დი გა ნათ ლე ბის და მა დას
ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი მი ი ღეს დმა
ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი 
ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ
ლე ბი დან. 

2018 წლი დან, სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მის ფარ გლებ ში, და ფი ნან სე ბა მო
ი ცავს მთლი ა ნად ქვე მო ქარ თლის 
რე გი ო ნის (ბოლ ნი სის, გარ დაბ ნის, 
დმა ნი სის, თეთ რიწ ყა როს, მარ ნე უ ლი
სა და წალ კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი) მა
ღალ მთი ა ნი სტა ტუ სის მქო ნე სოფ ლის 
სკო ლის კურ სდამ თავ რე ბულ თა და ფი
ნან სე ბას. 20182019 სას წავ ლო წელს, 
ქვე მო ქარ თლის რე გი ო ნი დან და ფი
ნან სდა 27 სტუ დენ ტი, 20192020 სას
წავ ლო წელს – 27 სტუ დენ ტი. 20202021 
სას წავ ლო წელს – 27 სტუ დენ ტი. სტუ
დენ ტთა და ფი ნან სე ბის სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მა მო მა ვალ შიც გაგ რძელ დე ბა.

„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პრი ო რი ტე ტე ბის –  
გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის მი მარ თუ ლე ბით  

გან ხორ ცი ელ დე ბა:
 � სის ტე მუ რი ცვლი ლე ბე ბი ყვე ლას თვის ხელ მი საწ ვდო მი და მა ღა ლი ხა რის

ხის უზ რუნ ველ მყო ფი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად, ხე ლი შე ეწ ყო ბა ხელ მი საწ ვდო მო ბის ზრდას 
ხა რის ხი ან ზო გად, პრო ფე სი ულ და უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბა ზე;

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

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

 � მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლურეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის შე
სა ბა მი სად, შე მუ შავ დე ბა და დამ ტკიც დე ბა სა მოქ მე დო გეგ მა ხა რის ხი ა ნი და 
სა ყო ველ თა ოდ ხელ მი საწ ვდო მი ად რე უ ლი და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და 
გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

 � გაგ რძელ დე ბა სკო ლამ დე ლი აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბის სა ხელ მწი ფო სტან
დრა ტე ბის და ნერ გვა და ყვე ლა სათ ვის ხელ მი საწ ვდო მი სკო ლამ დე ლი გა
ნათ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა. სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, უზ რუნ ველ
ყო ფი ლი იქ ნე ბა აღ საზ რდელ თა ტრან სპორ ტით მომ სა ხუ რე ბა;

 � და გეგ მი ლია სო ფელ ჯა ვა ხის სა ბავ შვო ბა ღის შე ნო ბის კა პი ტა ლუ რი რე მონ
ტი; 

 � 2021 წელს, ეტა პობ რი ვად გან ხორ ცი ელ დე ბა ყვე ლა სა ბავ შვო ბა ღის შე ნო ბის 
კა პი ტა ლუ რი რე მონ ტი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, გა დამ ზად დე ბი ან თა
ნამ შრომ ლე ბი;

 � 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ცი პა ლი ტე ტის მარ თვა ში არ სე ბუ ლი 
შემ დე გი და წე სე ბუ ლე ბე ბი: ა(ა)იპ დმა
ნი სის სა ბიბ ლი ო თე კო გა ერ თი ა ნე ბა 
(სო ფელ გო მა რე თის, გან თი ა დის, ამამ
ლოს და დი დი დმა ნი სის ფი ლი ა ლე ბი), 
ა(ა)იპ დმა ნი სის კულ ტუ რი სა და ხე ლოვ
ნე ბის ცენ ტრი. ცენ ტრში ფუნ ქცი ო
ნი რებს: ვაჟ თა ან სამ ბლი „შგა რი და“ 
,ქალ თა ან სამ ბლი „ირი ნო ლა“, ბავ შვთა 
ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ან სამ ბლი „კი დე ვაც 
და იზ რდე ბი ან“; ბავ შვთა სა მეჯ ლი სო და 
სპორ ტუ ლი ცეკ ვე ბის ან სამ ბლი „დან
სი“; ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლუ რი ან სამ ბლი 
„დმა ნი სუ რი აი სი“. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ასე ვე ფუნ ქცი ო
ნი რებს. კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სა
მი ნის ტროს მარ თვა ში არ სე ბუ ლი, სსიპ 
ზი ნა ი და კვე რენ ჩხი ლა ძის სა ხე ლო ბის 
დმა ნი სის სა ხელ მწი ფო დრა მა ტუ ლი 
თე ატ რი.

დმა ნი სის ნა ქა ლა ქარ ში, სა დაც უძ ვე
ლე სი ადა მი ა ნე ბის (მათ შო რის „ზეზ ვას 
და მზი ას“) ნაკ ვა ლე ვია აღ მო ჩე ნი ლი, 
ღია ცის ქვეშ მოწ ყო ბი ლია უნი კა ლუ რი 
მუ ზე უ მი. ქ. დმა ნის ში, წმინ და ნი ნოს ქუ
ჩა №56ში ფუნ ქცი ო ნი რებს არ ქე ო ლო
გი უ რი მა სა ლე ბის სა გა მო ფე ნო სივ რცე, 
ექ სპო ზი ცი ებ ში წარ მოდ გე ნი ლია უნი
კა ლუ რი არ ქე ო ლო გი უ რი მა სა ლა.

2020 წელს, 2013 წელ თან შე და რე
ბით, დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი
უ ჯე ტით კულ ტუ რის სფე როს ხარ ჯე ბი 
და არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი 248 ათა
სი დან 488,4 ათას ლა რამ დე გა ი ზარ და.

20142021 წლებ ში, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა ი ზარ და სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა 
კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში. მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში იმარ თე ბო და ფეს ტი ვა ლე ბი და 
სპექ ტაკ ლე ბი, ეწ ყო ბო და ახა ლი წიგ ნე
ბის გან ხილ ვაგა მო ფე ნე ბი, ტარ დე ბო
და მნიშ ვნე ლო ვა ნი თა რი ღე ბი სად მი 
მიძ ღვნი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 2021 წლის 
2 აგ ვის ტოს, კულ ტუ რის, სპორ ტის და 
ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტროს მხარ
და ჭე რით, კავ ში რი „არტგე ნი სა“ და 
დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 
თა ნა ორ გა ნი ზე ბით, ქა ლაქ დმა ნის ში, 
პან ტი ა ნის ტბის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო
რი ა ზე, რი გით მე18 ყო ველ წლი უ რი ქარ
თუ ლი ტრა დი ცი უ ლი და თა ნა მედ რო ვე 
ხე ლოვ ნე ბის სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი
ვა ლის არტგე ნის რე გი ო ნუ ლი ტურ ნე 
გა ი მარ თა. ფეს ტი ვა ლის მი ზა ნია ქარ
თუ ლი შე მოქ მე დე ბის პო პუ ლა რი ზა ცია 
და ძვე ლი ტრა დი ცი ე ბის – ქარ თუ ლი 
სიმ ღე რა, ცეკ ვა და ძვე ლი საბ რძო ლო 
ხე ლოვ ნე ბაგა ცოც ხლე ბა, ასე ვე, უც ნო
ბი ოს ტა ტე ბის ნა მუ შევ რე ბის შეკ რე ბა 
და სა ზო გა დო ე ბის თვის გაც ნო ბა. ღო
ნის ძი ე ბის ფარ გლებ ში გა ი მარ თა რე გი
ო ნუ ლი დათ ვა ლი ე რე ბა, რო მე ლიც მო
ი ცავ და ფოლ კლო რულ კონ ცერ ტსა და 
ხალ ხუ რი რეწ ვის სა გა მო ფე ნო სივ რცე
ებს. მო ეწ ყო ქარ თუ ლი საბ რძო ლო ხე
ლოვ ნე ბის „ჰო რო ლის“ შოუ. არტგე ნის 
რე გი ო ნუ ლი ტურ ნე დას რულ და ბენდ 
„ჩვე ნე ბუ რე ბი სა“ და ლე ლა ნა ყე უ რის 
კონ ცერ ტით..

20142021 წლებ ში გან ხორ ცი ელ და 
კულ ტუ რის ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა

რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ექ ტე ბი: ქ.  დმა
ნი სის მუ სი კა ლუ რი სკო ლის შე ნო ბის 
სა ხუ რა ვის მოწ ყო ბა, ცენ ტრა ლუ რი 
ბიბ ლი ო თე კი სა და სა მუ სი კო სკო ლის 
ცენ ტრა ლუ რი გათ ბო ბის სის ტე მის მოწ
ყო ბის სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვა, ცენ
ტრა ლუ რი ბიბ ლი ო თე კი სა და სა მუ სი
კო სკო ლის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა ოს 
შეს ყიდ ვა, მუ სი კა ლუ რი სკო ლის რე
მონ ტი, კულ ტუ რის სახ ლთან არ სე ბულ 
მუ ზე უმ ში სვე ლი წერ ტი ლის მოწ ყო ბა, 
რა ზეც ჯა მუ რად 200 ათას ლარ ზე მე ტი 
და ი ხარ ჯა.

20162017 წლებ ში, გან ხორ ცი ელ და 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის 
დმა ნი სის არ ქე ო ლო გი უ რი ლა ბო რა ტო
რი ის სა ფონ დო ნა გე ბო ბე ბის რე ა ბი ლი
ტა ციარე კონ სტრუქ ცი ის სა მუ შა ო ე ბი, 
რაც 170,2 ათა სი ლა რით და ფი ნან სდა.

გან ხორ ცი ელ და აბულ მუ გის ეკ ლე სი
ის რეს ტავ რა ცია.

მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის ფარ
გლებ ში, დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში, კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის 
სა მი ნის ტრომ შემ დე გი პრო ექ ტე ბი 
გა ნა ხორ ცი ე ლა: სა ქარ თვე ლოს ტე რი
ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი გერ მა ნუ ლი კულ
ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ინ ვენ ტა რი
ზა ციაკვლე ვა. 

2019 წელს, მთე ლი სა ქარ თვე ლოს 
მას შტა ბით, მათ შო რის დმა ნი სის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში, კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, 
გან ხორ ცი ელ და სა მი ნის ტროს მი ერ 
და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი: „უძ ვე
ლე სი ცი ვი ლი ზა ცი ე ბის კვალ დაკ ვალ“ 
(პრო ექ ტის სა ერ თო ბი უ ჯე ტი 9,8 ათა სი 
ლა რი), „ცი ხესი მაგ რე ე ბი – მო მავ ლის 
მცვე ლე ბი” (პრო ექ ტის სა ერ თო ბი უ ჯე
ტი – 16,2 ათა სი ლა რი).

დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ფა რავს 
„გერ მა ნუ ლი და სახ ლე ბე ბის მარ შრუ
ტი“, რო მე ლიც ად გი ლობ რი ვი კულ
ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის პო პუ ლა რი
ზა ცი ა სა და კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის 
გან ვი თა რე ბას უწ ყობს ხელს.

2020 წელს ჩა ტარ და დმა ნი სის ნა ქა
ლა ქა რის არ ქე ო ლო გია;

დმა ნი სის მუ ზე უმნაკ რძა ლი სა ქარ
თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის სტრუქ
ტუ რუ ლი ერ თე ულს წარ მო ად გენს. 2017
2021 წლებ ში, დმა ნი სის უნი კა ლუ რი 
არ ქე ო ლო გი უ რი მა სა ლა 20 783 დამ თვა
ლი ე რე ბელ მა იხი ლა.

20172020 წლებ ში, კულ ტუ რი სა და 
ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტროს მი ერ 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის სფე როს 
გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით გან

ხორ ცი ე ლე ბულ მნიშ ვნე ლო ვან ღო
ნის ძი ე ბებს შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია – 2018 
წელს, გერ მა ნი ა ში, ზენ კენ ბერ გის სა
ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო მუ ზე უმ ში  (Na tur
mu se um Sen cken berg) სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი მუ ზე უ მის გა მო ფე ნა „Ho mo 
ge or gi cus   თა ვის ქა ლა პირ ვე ლი ევ
რო პე ლე ბის სამ შობ ლო დან” , რო მელ
ზეც წარ მოდ გე ნი ლი იყო დმა ნის ში აღ
მო ჩე ნი ლი 1 800 000 წლის წი ნან დე ლი 
ჰო მი ნი ნის ნაშ თე ბი. ღვი ნი სა და ოქ
როს წარ მო ე ბის შე სა ხებ მოთ ხრო ბი ლი 
იყო არ ქე ო ლო გი ის მუ ზე უმ ში (Archäo lo
gis ches Mu se um Fran kfurt am Ma in), სა
დაც გა მო ი ფი ნა ექ სპო ნა ტე ბი ქვის ხა
ნი დან ბრინ ჯა ოს ხა ნის ჩათ ვლით.

სპორ ტი
დმა ნისის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ

ქცი ო ნი რებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მარ
თვა ში არ სე ბუ ლი ა(ა)იპ ომარ მუმ ლა
ძის სა ხე ლო ბის სასპორ ტო სკო ლა.

2020 წელს, 2013 წელ თან შე და რე ბით, 
დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტით 
სპორ ტის ხარ ჯე ბის გეგ მუ რი მაჩ ვე ნე ბე
ლი 100 ათა სი დან 144,0 ათას ლა რამ დე 
გა ი ზარ და. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პრი ო რი ტე ტუ
ლი სპორ ტის სა ხე ო ბე ბია: ძი უ დო, თა
ვი სუ ფა ლი ჭი და ო ბა, სამ ბო, ქარ თუ ლი 
ჭი და ო ბა, ფეხ ბურ თი, ჭად რა კი, კრი ვი 
და კა რა ტე. აღ სა ნიშ ნა ვია სპორ ტსმენ
თა შე დე გე ბი (2016 წე ლი): მსოფ ლიო 
პირ ვე ლო ბა სამ ბო ში (ჭა ბუ კე ბი) – ვერ
ცხლის მე და ლი; სა ქარ თვე ლოს ჩემ
პი ო ნა ტი ძი უ დო ში, 1 ოქ რო სა და 1 ვერ
ცხლის მე და ლი (ეროვ ნულ ნაკ რებ ში 
მოხ ვდა 3 სპორ ტსმე ნი). (2018 წე ლი): ან
ზორ მარ გვე ლა ნის ხსოვ ნის ტურ ნი რი 
ძი უ დო ში, 1 პირ ვე ლი და 1 მე სა მე ად გი
ლი; აკა კი ოქ რო პი რი ძის ხსოვ ნის ტურ
ნი რი ძი უ დო ში – 1 მე ო რე ად გი ლი; ამი
რან მა ი სუ რა ძის სა ხე ლო ბის ტურ ნი რი 
თა ვი სუ ფალ ჭი და ო ბა ში – 1 მე სა მე ად
გი ლი;  სა ერ თა შო რი სო ტურ ნი რი სამ
ბო ში – 3 პირ ვე ლი, 1 მე ო რე და 6 მე სა
მე ად გი ლე ბი; რეს პუბ ლი კუ რი ტურ ნი რი 
ძი უ დო ში – 1 მე ო რე და 1 მე სა მე ად გი
ლე ბი; ნო დარ ბე კუ რაშ ვი ლის სა ხე ლო
ბის მე მო რი ა ლუ რი ტურ ნი რი თა ვი სუ
ფალ ჭი და ო ბა ში – 1 მე სა მე ად გი ლი.

20142021 წლებ ში გან ხორ ცი ელ და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სპორ ტუ ლი ობი ექ

კულ ტუ რა, სპორ ტი და ახალ გაზ რდუ ლი პო ლი ტი კა
„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვლის შემ დეგ, 2012 წლის 
ოქ ტომ ბრი დან, სა ქარ თვე ლომ მი აღ წია არ სე ბით წინ სვლას, პრაქ
ტი კუ ლად, ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე
ბა ექ ცე ვა კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბას, ის ტო რი უ ლი და კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის მოვ ლაპატ რო ნო ბა სა და აღ დგე ნარეს ტავ რა ცი ას, 
ქვე ყა ნა ში სპორ ტის გან ვი თა რე ბა სა და ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სის 
დამ კვიდ რე ბას. ახალ გაზ რდუ ლი პო ლი ტი კის სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე
ბი სა და ამო ცა ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. 

ტე ბის მშე ნებ ლო ბარე ა ბი ლი ტა ცი ის 
პრო ექ ტე ბი: სოფ. ჯა ვა ხის მი ნისტა დი
ო ნის მოწ ყო ბა (16,2 ათა სი ლა რი); სოფ. 
მთის ძი რის მი ნისტა დი ო ნის მოწ ყო ბა 
(8,3 ათა სი ლა რი); ქ.დმა ნის ში ფეხ ბურ
თის მო ე დან ზე სკა მე ბი სა და გა სახ დე
ლე ბის მოწ ყო ბა (81,2 ათა სი ლა რი).

2017 წელს რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ
და ქ. დმა ნი სის სპორ ტულ სკო ლას – 23,4 
ათა სი ლა რი. 

2018 წელს მრა ვალ ფუნ ქცი უ რი მი
ნის ტა დი ო ნე ბი მო ეწ ყო სოფ ლებ ში: 
ბოს ლე ბი (45 000 ლა რი); მა შა ვე რა (70 
000 ლა რი); ჯა ვა ხი (80 ათა სი ლა რი); 
ვარ დი სუ ბა ნი (80 000 ლა რი).

2019 წელს დას რულ და: სო ფელ გან
თი ად ში მი ნის ტა დი ო ნის რე ა ბი ლი ტა
ცია – 12,9 ათა სი ლა რი; სო ფელ გო მა
რეთ ში კულ ტუ რის სახ ლის მიმ დე ბა რე 
ტე რი ტო რი ა ზე სკვე რი სა და მი ნის ტა
დი ო ნის მოწ ყო ბა – 394,4 ათა სი ლა რი; 
ქა ლაქ დმა ნის ში, წმინ და ნი ნოს ქუ ჩა ზე 
არ სე ბუ ლი მი ნის ტა დი ო ნის სა რე ა ბი
ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი – 150,2 ათა სი ლა
რი. 

დას რულ და: სო ფელ  მა შა ვე რა ში მი
ნის ტა დი ო ნი სა და სკვე რის მოწ ყო ბა 
– 214 ათა სი ლა რი; სო ფელ ბოს ლე ბის 
მი ნის ტა დი ო ნის მოწ ყო ბაშე მო ღობ
ვა – 218 ათა სი ლა რი; სო ფელ ვარ დი
სუ ბან ში სკვე რი სა და მი ნის ტა დი ო
ნის მშე ნებ ლო ბა – 512,5 ათა სი ლა რი. 
ქ. დმა ნის ში, ჩო ლო ყაშ ვი ლის ქუ ჩა ზე, 
სტა დი ო ნი სა და სკვე რის მოწ ყო ბა – 
493,5 ათა სი ლა რი; სო ფელ ჯა ვახ ში მი
ნის ტა დი ო ნი სა და სკვე რის მოწ ყო ბა – 
452 ათა სი ლა რი.

სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო ბის საქ
მე თა სა მი ნის ტრომ, დმა ნი სის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში, 1 ქუ ჩის სა ვარ ჯი შო მოწ
ყო ბი ლო ბის მშე ნებ ლო ბა და ა ფი ნან სა 
(და ი ხარ ჯა – 13,2 ათა სი ლა რი). 

20182020 წლებ ში, გან ხორ ცი ელ და მა
ღალ მთი ან და სახ ლე ბებ ში მწვრთნელ
თა მხარ და ჭე რის პროგ რა მა, რო მე ლიც 
მო მა ვალ წლებ შიც გაგ რძელ დე ბა.

ახალ გაზ რდუ ლი პო ლი ტი კა
სსიპ ბავ შვთა და ახალ გაზ რდო ბის 

გან ვი თა რე ბის ფონ დის მხარ და ჭე 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 
პრო ექ ტე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლეს: „ტრა დი
ციაეროვ ნუ ლი სა გან ძუ რი სვა ნუ რი ტრა
დი ცი უ ლი ჭი და ო ბა „ლიბ რგე ლის“ აღ
დგე ნაგან ვი თა რე ბა“ (14,5 ათა სი ლა რი); 
„მო სი ა რუ ლე ბიბ ლი ო თე კა – წიგ ნი ყვე
ლა სო ფელს“, რომ ლის მი ზა ნი იყო ქვე
მო ქარ თლის, ფშავხევ სუ რე თის, რა ჭა
ლეჩ ხუ მი სა და სამ ცხეჯა ვა ხე თის 25მდე 
სოფ ლის 150მდე ბიბ ლო თე კის წიგ ნე
ბით მო მა რა გე ბა (14,5 ათა სი ლა რი).
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ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო



2020 წელს ჩა ტარ და დმა ნის ში 
მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი რო ე
ბის კვლე ვა; გა დამ ზად და დმა ნი სის მე
რი ის ახალ გაზ რდულ სამ სა ხურ ში მო მუ
შა ვე 2 თა ნამ შრო მე ლი;

2020 წლის იან ვარ ში, სტრას ბურ გში 
სა ერ თა შო რი სო სე მი ნარ ზე გა იგ ზავ ნა 
დმა ნი სის ახალ გაზ რდუ ლი სამ სა ხუ რის 
1 და დმა ნის ში მო მუ შა ვე ახალ გაზ რდუ
ლი ორ გა ნი ზა ცი ის 1 წარ მო მად გე ნე ლი.

2021 წელს, სა მო ქა ლა ქო სექ ტო
რის ჩარ თუ ლო ბით, შე იქ მნა დმა ნი სის 
ახალ გაზ რდუ ლი სტარ ტე გია და სა მოქ
მე დო გეგ მა; სა ქარ თვე ლოს წი თელი 
ჯვრის კო ო რიდ ნი რე ბი თა და სა ა გენ
ტოს მხარ და ჭე რით, შე იქ მნა ახალ გაზ
რდუ ლი საბ ჭო; 

დმა ნის ში გა იხ სნე ბა სა ა გენ ტოს ბა
ლან სზე არ სე ბუ ლი ახალ გაზ რდუ ლი 
ტრე ნინ გცენ ტრი; შე იქ მნე ბა და და ი
ნერ გე ბა დმა ნი სის 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.

2025 წლამ დე კულ ტუ რის, სპორ ტი სა 
და ახალ გაზ რდული მიმართულებებით 
დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შემ დე გი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი გა ტარ დე ბა:

 � უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა კულ ტუ
რის, სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო
ბის სფე რო ში 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;

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

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

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

 � გან ხორ ცი ელ დე ბა ქ. დმა ნი სის 
ცენ ტრა ლუ რი სტა დი ო ნის რე ა ბი
ლი ტა ცია – 800 ათა სი ლა რი; სოფ. 
გან თი ა დის სტა დი ო ნის რე ა ბი ლი
ტა ცია – 200 ათა სი ლა რი;

 � 2021 წელს და გეგ მი ლია მრა ვალ
ფუნ ქცი უ რი მი ნის ტა დი ო ნე ბის 
მოწ ყო ბა სოფ ლებ ში: ირ გან ჩაი (80 
ათა სი ლა რი); ზე მო კა რა ბუ ლა ხი 
(80 ათა სი ლა რი); იფ ნა რი (80 ათა სი 
ლა რი); ამამ ლო (80 ათა სი ლა რი); 
კა მარ ლო (80 ათა სი ლა რი); ამ ჟა
მად მიმ დი ნა რე ობს ობი ექ ტე ბის 
პრო ექ ტი რე ბა;

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

 � 20212025 წლებ ში გაგ რძელ დე
ბა მა ღალ მთი ან და სახ ლე ბებ
ში მწვრთნელ თა მხარ და ჭე რის 
პროგ რა მა;

 � ხე ლი შე ეწ ყო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მო სახ ლე ო ბა ში სპორ ტის პრი ო რი
ტე ტულ სა ხე ო ბა თა პო პუ ლა რი ზა
ცი ას;

 � ნი ჭი ე რი ბავ შვე ბი სა და ახალ გაზ
რდე ბის  სპორ ტუ ლი შე საძ ლებ ლო
ბე ბის გა მო სავ ლე ნად გაგ რძელ დე
ბა წარ მა ტე ბუ ლი სპორ ტსმე ნე ბის 
ხელ შეწ ყო ბა და მათ თვის შე სა ბა
მი სი პი რო ბე ბის შექ მნა;

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

 � 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 ნა შა უ ლის სტა ტის ტი კა
20172020 წ.წ., დმა ნი სის მუ ნი ცი

პა ლი ტეტ ში, მძი მე (იმ 5 სა ხე ო ბის 
– მკვლე ლო ბა, ჯან მრთე ლო ბის გან
ზრახ მძი მე და ზი ა ნე ბა, გა უ პა ტი უ რე
ბა, ძარ ცვა, ყა ჩა ღო ბა, რაც არ სე ბი თად 
გან საზ ღვრავს კრი მი ნო გე ნუ რი მდგო
მა რე ო ბის სუ რათს, მი ხედ ვით) სტა
ტის ტი კა მოყ ვა ნი ლია ცხრილ ში:

მძი მე და ნა შა უ ლის სტა ტის ტი კა 
მოწ მობს, რომ დმა ნი სის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, 20172020 წ.წ. კრი მი ნო გე
ნუ რი მდგო მა რე ო ბა სტა ბი ლუ რია: ამ 
წლებ ში მთლი ა ნად რე გის ტრი რე ბუ
ლია კრი მი ნო გე ნუ რი მდგო მა რე ო ბის 
სუ რა თის გან მსაზ ღვრელ სა ხე ო ბა თა 
და ნა შა უ ლე ბის სულ 13 შემ თხვე ვა, რო
მელ თა გან გახ სნი ლია – 9, ანუ 69%, რაც 
გახ სნის სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე
ბე ლია. სტა ტის ტი კით დას ტურ დე ბა, 
რომ მძი მე და ნა შა უ ლის რე გის ტრი
რე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბი მუ ნი ცი პა ლი

ტეტ ში იშ ვი ა თია, ყო ველ წლი უ რად 36 
შემ თხვე ვის ფარ გლებ შია, ხო ლო მა თი 
არ სე ბი თი ზრდა წლე ბის მი ხედ ვით არ 
შე ი ნიშ ნე ბა. 

სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბი
სა და მარ თლწეს რი გის ეფექ ტი ა ნი 
სის ტე მის უზ რუნ ველ ყო ფის თვის ში
ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს შემ
დგო მი გან ვი თა რე ბა გაგ რძელ დე ბა 

„სის ტე მუ რი გა ნახ ლე ბის“ კონ ცეფ ცი
ის შე სა ბა მი სად. უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე
სია, რომ გაღ რმავ დე ბა კრი მი ნა ლუ რი 
პო ლი ცი ის რე ფორ მა; კერ ძოდ, კრი
მი ნა ლურ პო ლი ცი ა ში დას რულ დე ბა 
სა უბ ნო მი მარ თუ ლე ბის ეტა პობ რი ვი 
ჩა ნაც ვლე ბა სა ზო გა დო ე ბა ზე ორი ენ
ტი რე ბუ ლი სა პო ლი ციო საქ მი ა ნო ბის 
მო დე ლით. გან ვი თარ დე ბა თა ნა მედ
რო ვე სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი მარ
თლწეს რი გის ოფიც რის ინ სტი ტუ ტი, 
რომ ლის უმ თავ რე სი ამო ცა ნა იქ ნე ბა 
და ნა შა უ ლის პრე ვენ ცი ა ზე მუ შა ო ბა. 

მარ თლწეს რი გი
პრო ბა ცი ო ნერ თა სტა ტის ტი კა

20172020 წ.წ. დმა ნი სის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, პრო ბა ცი ო ნერ თა სტა ტის
ტი კა მოყ ვა ნი ლია ცხ.2 ში. 

20172020 წ.წ.ში მოქ მედ პრო ბა ცი ო
ნერ თა რა ო დე ნო ბა წლე ბის მი ხედ ვით 
სტა ბი ლუ რია და, წი ნა წლებ თან შე და
რე ბით, მნიშ ვნე ლოვ ნად არ იზ რდე ბა; 
გან მე ო რე ბით ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის 
შემ თხვე ვე ბი პრო ცენ ტუ ლად მა ღა ლი 
არ არის და 7%ს (2019 წელს) არ აღე
მა ტე ბა. გა სულ 2020 წელს, მხო ლოდ 1 
ასე თი შემ თხვე ვა მოხ და, რაც პრო ბა
ცი ო ნერ თა 1,4%ს შე ად გენს. პრო ბა ცი
ო ნერ თა შო რის რე ცი დი ვის და ბა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი მი უ თი თებს, რომ მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში სტა ბი ლუ რი კრი მი ნო გე ნუ
რი მდგო მა რე ო ბაა. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ სა მო მავ
ლოდ პრო ბა ცი ის სა ა გენ ტო, დმა ნი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, გეგ მავს პრო ბა ცი
ო ნერ თა სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ი
სა და მა თი და საქ მე ბის ხელ შეწ ყო ბის 
პროგ რა მე ბის და ნერ გვა სა და ეფექ ტი
ა ნად გან ხორ ცი ე ლე ბას.

დმა ნი სის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი 
2017 წლის ად გი ლობ რივ არ ჩევ ნებ

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

დმა ნი სი შე უ ერ თდა იმ მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბის რიცხვს, სა დაც სა ზო გა დო ებ
რი ვი ცენ ტრე ბი ფუნ ქცი ო ნი რებს. 

2018 წლის 25 დე კემ ბერს გა იხ სნა 
დმა ნი სის სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრი. 

სა მო მავ ლოდ, სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ცენ ტრე ბის მშე ნებ ლო ბა, აღ ჭურ ვა და 
პერ სო ნა ლის მომ ზა დე ბა ეტა პობ რი
ვად მო ი ცავს მთლი ა ნად მუ ნი ცი პა ლი
ტეტს, რაც ხა რის ხობ რი ვად გაზ რდის 
სა ხელ მწი ფო თუ მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ო ბის ხა რის ხსა და მათ ხელ
მი საწ ვდო მო ბას ად გი ლებ ზე, თვი
სებ რი ვად ახალ ეტაპ ზე გა იყ ვანს 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას და 
მნიშ ვნე ლო ვან როლს შე ას რუ ლებს ად
გი ლებ ზე სწრა ფი გან ვი თა რე ბის თვის.

პრო ბა ცი ო ნერ თა სტა ტის ტი კა 2017 წ 2018 წ 2019 წ 2020 წ

მოქ მედ პრო ბა ცი ო ნერ თა სა ერ თო რა ო დე
ნო ბა 79 75 57 70

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

და ნა შა უ ლის რე ცი დი ვის შემ თხვე ვე ბი 3 (3,8%) 2 (2,7%) 4 (7%) 1 (1,4%)

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

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

0 0 0 0

ცხ.2 პრო ბა ცი ო ნერ თა სტა ტის ტი კა დმანისის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში

მძი მე და ნა შა უ ლი სა ხე ო ბა თა მი ხედ ვით 2017 წ 2018 წ 2019 წ 2020 წ

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

0

0

0

0

2

2

2

2

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

1

1

0

0

0

0

3

2

გაუპატიურება (სსკს137ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

0
0

0
0

1
0

0
0

ძარცვა (სსკს 178ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

2
1

0
0

0
0

1
1

ყაჩაღობა (სსკს 179ე მუხლი) 
მათ შორის, გახსნილი

1
0

0
0

0
0

0
0

სულ
მათ შორის გახსნილი

4
2

0
0

3
2

6
5

ცხ. 1 დმანისის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რე გის ტრი რე ბუ ლი  მძი მე და ნა შა უ ლი 
20172020 წწ.

დმანისის საზოგადოებრივი ცენტრი
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ჩემო ძვირფასებო!
ჩემთვის დიდი პატივია, წარმოვადგენდე დმანისის, როგორც პირადად ჩემთვის, ისე მთელი ქვეყნისთვის განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი ქალაქის, მერობის კანდიდატს.
პირობას გაძლევთ, მერად არჩევის შემთხვევაში, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში, პირნათლად შევასრულებ დაკისრე

ბულ მოვალეობას. თითოეული თქვენგანის უშუალო ჩართულობითა და თქვენთან შეთანხმებით, ჩვენს დმანისსა და მის სო
ფლებს გავხდით უფრო მწვანეს, ბარაქიანს, შემოსავლიანს, მიღებულ სიკეთეს კი თითოეულ ოჯახზე გადავანაწილებთ.

ყველაფერთან ერთად, მაქსიმუმს გავაკეთებ, რათა, ერთხელ და სამუდამოდ, აღმოიფხვრას სოფლებისთვის სასმელი 
წყლის მიწოდების პრობლემა; სრულად მოვაწესრიგოთ ინფრასტრუქტურა, მათ შორის სოფლის შიდაგზები, გაზიფიცირები
სა და გარეგანათების საკითხები; სოფლების თემებში მოეწყოს სამედიცინო ამბულატორიები, სადაც 24საათიან რეჟიმში 
იმუშავებენ ოჯახის ექიმები; აღმოვფხვრათ სახნავსაძოვარი მიწების მოსახლეობის დაუკითხავად გასხვისების პრაქტიკა; 
ახალგაზრდებისთვის რაიონულ ცენტრში აშენდეს უნივერსალური სპორტული კომპლექსი, სადაც მოეწყობა დიდი და პატა
რა საცურაო აუზები, სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშო დარბაზები; განვაგრძოთ ჩვენი მოსახლეობის სოციალური დახმარების 
პროექტები და ვიმუშაოთ ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალურად ასათვისებლად.

წინ არაერთი გამოწვევაა, მაგრამ მთავარი მონდომება და თქვენი მხარდაჭერაა. ერთად აუცილებლად გავიმარჯვებთ!

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

 � დაუშვებელია სახელმწიფოდა მუნიციპალურითანამდებობის
პირებისმიერსამსახურებრივიმდგომარეობისგამოყენებაამომ-
რჩევლისმიერამათუიმსაარჩევნოსუბიექტისმხარდაჭერისან
მხარდაჭერისგანთავისშეკავებისუზრუნველყოფისმიზნით;

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

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

 � კენჭისყრისკაბინაშიფოტოდავიდეოგადაღება,აგრეთვეშევსე-
ბულისაარჩევნობიულეტენისსხვაპირთათვისჩვენებადაუშვე-
ბელია;

 � დაუშვებელიახმისმიცემასხვაამომრჩევლისნაცვლად,აგრეთვე
საარჩევნობიულეტენისშევსებასხვაპირისთანდასწრებით;

 � კენჭისყრისშენობაშიკენჭისყრისდღის8საათიდან20საათამდე
აკრძალულიასაარჩევნოაგიტაცია;

 � მოვუწოდებთყველაპარტიისაქტივისტს,მხარდამჭერსადაამომ-
რჩეველს,თავიშეიკავონსაარჩევნოუბნისმიმდებარეტერიტო-
რიაზედაყოვნებისგან;

 � აკრძალულიაკენჭისყრისშენობაშიანკენჭისყრისშენობისმიმ-
დებარედამომრჩევლისგადაადგილებისფიზიკურადშეფერხება.

„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ სა არ ჩევ ნო შტა ბი ყვე ლა ამომ რჩე ველს და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს მო უ წო დებს, კენ
ჭის ყრის დღემ დე და კენ ჭის ყრის დღეს და იც ვან ქცე ვის შემ დე გი წე სე ბი:
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