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თელავის, მცხეთის , გორის, ახალციხის, ზუგდიდის, ამბროლაურისა და
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ოპტიმიზაციის შესაძლებლობები და დანახარჯები
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის―
151.1 მუხლის თანახმად, შვიდი ახალი თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიის
მოსაზღვრის შემდეგ დარჩენილ ტერიტორიაზე უნდა შეიქმნას თვითმმართველი თემები.
აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტის ორგვარი გზა არსებობს:
1. თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიის მოსაზღვრის შემდეგ დარჩენილ
ტერიტორიაზე შეიქმნას ერთი თვითმმართველი ერთეული , რომლის ადმინისტრაციული
ცენტრი იგივე იქნება და მისი მმართველი ორგანოები კვლავ თვითმმართველი ქალაქის
ტერიტორიაზე განთავსდება. აღნიშნული პრაქტიკის მაგალითები არსებობდა XX
საუკუნეში, საბჭოთა კავშირის კომუნისტური მმართველობის პერიოდში, როდესაც ერთსა
და იმავე დასახლებაში (ქალაქში) იქმნებოდა საქალაქო და სასოფლო რაიონის მმართველი
ორგანოები (ქალაქკომები და რაიკომები, საქალაქო და რაიონული საბჭოები თავისი
აღმასკომებით). საკითხის ამგვარი გადაწყვეტის არგუმენტაცია შეიძლება მდგომარეობდეს
იმაში, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას არ შეექმნება პრობლემები სიახლეებთან
შეგუების თვალსაზრისით და, საჭიროებისას, კვლავ ტრადიციულ ადგილას მდებარე
მმართველ ორგანოებს მიმართავს, მუნიციპალურ ორგანოებში არსებული საკადრო
რესურსი გადანაწილდება საქალაქო და სასოფლო მუნიციპალიტეტების საკრებულოებისა
და გამგეობების აპარატებში, ხოლო ქალაქისა და თემის მმართველი ორგანოები
მოახდენენ საკუთარი საბიუჯეტო ასიგნებების ერთგვარ „სპეციალიზაციას― ურბანული
და სასოფლო პრობლემატიკის გადაწყვეტის მიმართულებებით, გაადვილებული იქნება
ტრანზიციის პერიოდში გამიჯვნასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება.
წინა საუკუნის ამგვარი პრაქტიკის აღორძინების შემთხვევაში, იმავდროულად, უნდა
იქნას გათვალისწინებული თანმდევი ნეგატიური ასპექტები, როგორიცაა მოსახლეობის
გულაცრუება იმის გამო, რომ მათთვის მიმდინარე რეფორმის შედეგად პრაქტიკულად
არაფერი შეიცვალა, პირიქით, მოხდა სეგრეგაცია „ქალაქელებად― და „სოფლელებად―. ეჭვს
იწვევს ასევე ერთი თვითმმართველი ერთეულის მმართველი ორგანოების სხვა
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებობის მიზანშეწონილობა და იმ
პრაქტიკული სარგებელის მიღების შესაძლებლობის ხელიდან გაშვება, რომელიც
ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელების შედეგად შეიძლება
იქნას მიღებული საზოგადოების მიერ.
2. თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიის მოსაზღვრის შემდეგ დარჩენილ
ტერიტორიაზე რამდენიმე თვითმმართველი ერთეულის შექმნით მოხდება სხვადასხვა
ამოცანის ერთდროული გადაწყვეტა:


ადგილობრივი გეოგრაფიული პირობებისა და მოსახლეობის სამეურნეო საქმიანობის
თავისებურებების გათვალისწინებით საზოგადოების ინტერესებზე უფრო მეტად
ორიენტირებული ბიუჯეტების მქონე თვითმმართველი ერთეულების შექმნა;
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მუნიციპალიტეტის
ახალ
ადმინისტრაციული
ცენტრთან
გეოგრაფიულსატრანსპორტო ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც დაზოგავს როგორც მოსახლეობის
ადმინისტრაციაში მისასვლელად საჭირო ფინანსებს, ასევე თავად აპარატის
საოპერაციო ხარჯებს: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის ახალი
მუნიციპალური ცენტრების მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, გამოთვლილ იქნა
ძველ და ახალ ცენტრებამდე მისაწვდომობის კოეფიციენტების შედარების გზით.
თვითმმართველი

მისაწვდომობის

ერთეულის

ადმინისტრაციული

ცენტრის

გეოგრაფიულ-სატრანსპორტო

კოეფიციენტი თავის თავში აერთიანებს გეოგრაფიულ (მანძილი) და დემოგრაფიულ

(მოსახლეობა) პარამეტრებს და თავისი შინაარსით საკმაოდ ობიექტური ინდიკატორია.
თვითმმართველი ერთეულებისათვის, რომელთა შემადგენლობაში მხოლოდ სასოფლო ტიპის
დასახლებებია, ის განისაზღვრება ფორმულით:
მუნიციპალიტეტის
მისაწვდომობის

მოსახლეობისთვის
კოეფიციენტი

, სადაც Grur არის სასოფლო

∑

ადმინისტრაციული

(შედეგი

მრგვალდება

ცენტრის

გეოგრაფიულ-სატრანსპორტო

მეასიათასამდე);

p-დასახლებულ

პუნტში

მოსახლეობის რაოდენობა, s-საავტომობილო გზის სიგრძე დასახლებული პუნქტიდან მუნიციპალურ
ცენტრამდე კილომეტრებში, ∑
დასახლებული პუნქტების მოსახლეობის რაოდენობისა და
ადმინისტრაციულ

ცენტრამდე

მანძილთა

ნამრავლების

ჯამი.

ამ

მაჩვენებელის

შინაარსი

არის

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ფარდობითი დაშორება (მისაწვდომობა) მუნიციპალურ
ცენტრთან 100.000 მოსახლე-კილომეტრზე.
ქალაქებისთვის

და

თვითმმართველ

ერთეულში

შემავალი

ურბანული

პუნქტებისთვის ანალოგიური კოეფიციენტი გამოითვლება შემდეგნაირად:
Gsity

არის

ქალაქის

მოსახლეობისთვის

სატრანსპორტო მისაწვდომობის

ადმინისტრაციულ

დასახლებული
, სადაც

√

დაწესებულებასთან

გეოგრაფიულ-

მაჩვენებელი; P- ურბანულ დასახლებულ პუნტში მოსახლეობის

რაოდენობა, S – ურბანული დასახლებული პუნქტის ფართობი კვადრატულ კილომეტრებში, π - რიცხვი
„პი―, √ -კვადრატული ფესვი. ქალაქის შემთხვევაში ასეთი მიდგომა განპირობებულია იმით, რომ ყველა
ქალაქის განლაგება მეტნაკლებად ინდივიდუალურია და რაიმე უნივერსალური მარშრუტის განსაზღვრა
არარეალური. ამიტომ ქალაქის ტიპის მუნიციპალიტეტს განვიხილავთ როგორც შესაბამისი ფართობის წრეს,
სადაც მოსახლეთა საშუალო დაშორება მუნიციპალიტეტის ცენტრთან ამ წრის რადიუსის ნახევარია.
იმ შემთხვევაში, თუ თვითმმართველ ერთეულში შედის ქალაქი ან სხვა ურბანული დასახლებული
(∑

პუნქტი:

√

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული

)

.

ოპტიმიზაციის

მიმდინარე

ეტაპზე

ახლადშექმნილი მუნიციპალიტეტების ცენტრებად შერჩეული დასახლებული პუნქტების
მისაწვდომობის
ცხრილში

კოეფიციენტების

(შედარებისთვის

განსაზღვრით
მოყვანილია

მიღებული

სურათი

ოპტიმიზაციამდე

მოცემულია
არსებული

მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრების მისაწვდომობის კოეფიციენტებიც),
საიდანაც ჩანს, რომ ჩატარებული რეფორმის შედეგად მოსახლეობისთვის მუნიციპალური
ცენტრების ხელმოსაწვდომობა საგრძნობლად გაიზრდება:
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მუნიციპალიტეტი

მოსახლეობა

ქ.თბილისი
გორის მუნიციპალიტეტი (ძვ.)
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (ძვ.)
მცხეთის მუნიციპალიტეტი (ძვ.)
ქ.ქუთაისი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი (ძვ.)
თელავის მუნიციპალიტეტი (ძვ.)
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი (ძვ.)
ქ.რუსთავი
ახალციხის მუნიციპალიტეტი (ძვ.)
კარალეთის მუნიციპალიტეტი
ქ.ზუგდიდი
ქ.ბათუმი
ნატახტრის მუნიციპალიტეტი
ქ.გორი
ქ.ფოთი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი (ძვ.)
რუხის მუნიციპალიტეტი
ქ.ახალციხე
ანაკლიის მუნიციპალიტეტი
ოდიშის მუნიციპალიტეტი
დიდი ლიახვის მუნიციპალიტეტი
ქ.თელავი
კახათის მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
ჯვარის მუნიციპალიტეტი
იყალთოს მუნიციპალიტეტი
ატენის მუნიციპალიტეტი
ქ.ოზურგეთი
მეჯვრისხევის მუნიციპალიტეტი

ადმინისტრაციული
ცენტრის მისაწვდომობის
კოეფიციენტი

1,181,700

0.0061

135,456

0.053

167,760

0.068

59,969

0.101

192,500

0.124

78,760

0.127

70,589

0.131

45,835

0,172

116,100

0.222

52,225

0.242

35,431

0.247

82,507

0.275

122,500

0.371

25,212

0.395

59,092

0.474

47,100

0.511

16,079

0.511

20,936

0.527

25,218

0.585

15,658

0.609

18,886

0.622

17,133

0.651

28,530

0.765

18,981

0.901

22,298

0,926

23,537

0.947

18,691

0.948

15,099

0.991

23,040

1.129

16,304

1.153

ნატანების მუნიციპალიტეტი
წინანდლის მუნიციპალიტეტი
გურიანთას მუნიციპალიტეტი
შავშვების მუნიციპალიტეტი
ბახვის მუნიციპალიტეტი
ვალეს მუნიციპალიტეტი

11,836

1.247

14,719

1.353

9,986

1.357

9,864

1.528

9,282

1.810

13,557

1.944

ცაიშის მუნიციპალიტეტი
აწყურის მუნიციპალიტეტი
ხვანჭკარის მუნიციპალიტეტი
ნაფარეულის მუნიციპალიტეტი
მუხრანის მუნიციპალიტეტი

10,792

1.978

7,265

2.144

6,989

2.222

8,649

2.781

15,148

3,155
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ადმინისტრაციული ცენტრის
მისაწვდომობის
კოეფიციენტი

მოსახლეობა

ქ.მცხეთა
მერიას მუნიციპალიტეტი
საგურამოს მუნიციპალიტეტი
ნიკორწმინდის მუნიციპალიტეტი
შემოქმედის მუნიციპალიტეტი

8,066

3.257

9,808

3.544

6,519

3.899

3,271

4.336

8,483

4.511

წესის მუნიციპალიტეტი
ძეგვის მუნიციპალიტეტი
ლიხაურის მუნიციპალიტეტი
წყრუთის მუნიციპალიტეტი
ქ.ამბროლაური
ურაველის მუნიციპალიტეტი

2,579

5.171

5,024

5.285

5,977

5.918

3,607

6.343

3,607

7.047

2,558

14.681

შეიქმნება
გაცილებით
მეტი
შესაძლებლობა
მოსახლეობის
საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობისა და
ხელისუფლების კონტროლისათვის.

ადგილობრივ
ადგილობრივი

2006 და 2010 წელს ჩატარებული ადგილობრივი არჩევნების შედეგების ბაზის საფუძველზე
გაანალიზებულ იქნა მუნიციპალიტეტში ამომრჩეველთა რაოდენობასა და საარჩევნო აქტივობის
მაჩვენებლის ურთიერთდამოკიდებულება ქვეყნის მასშტაბით. როგორც აღმოჩნდა, ეს დამოკიდებულება არ
არის ცალსახად წრფივი, მაგრამ მუნიციპალიტეტის ზომა დაახლოებით 50-60 %-ით განსაზღვრავს
საარჩევნო აქტივობას. აღნიშნულ კვლევაზე დაყრდნობით, წრფივი რეგრესიული ანალიზის პარამეტრების
გამოყენებით მოხდა მოსალოდნელი საარჩევნო აქტივობის მოდელირება ახალ მუნიციპალიტეტებში
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების შემდგომი პერიოდისთვის.2.
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ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესებიდან გამომდინარე, 2006 წლის მუნიციპალური
რეფორმის შედეგად მიღებული ევროპული მასშტაბით „გიგანტური― მუნიციპალური
წარმონაქმნების
ზომების
რამდენადმე
მიახლოვება
საშუალოევროპულ
3
მაჩვენებელთან (5530 მოსახლე) .



თვითმმართველ ქალაქად ჩამოყალიბების შემდეგ ქალაქის საკრებულოს
შემადგენლობა მხოლოდ ურბანული უბნების, ხოლო თემებისა - მხოლოდ სასოფლო
დასახლების წარმომადგენლებით იქნება დაკომპლექტებული, მათ ამომრჩეველთა
ინტერესების
ერთგვაროვნება
გამორიცხავს
ბიუჯეტის
პრიორიტეტების
განსაზღვრისას კონფლიქტს სასოფლო და ქალაქური პრობლემატიკის კუთხით,
შესაბამისად, მუნიციპალური სახსრებით დაფინანსებული პროგრამები მეტი
სიზუსტით იქნება მიმართული მოსახლეობისათვის საჭირბოროტო საკითხების
გადაწყვეტაზე.
-

ქ.თბილისისთვის

გაანგარიშება

გაკეთებულია

მისი

რაიონებად

დაყოფის

გათვალისწინების

გარეშე.

შესაბამისად,

ხელმისაწვდომობის დაბალი კოეფიციენტი უჩვენებს ქალაქის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დეცენტრალიზაციის
აუცილებლობას, რაც ნაწილობრივ განხორციელებულია ადგილობრივი ხელისუფლების აღმასრულებელ შტოში, რაიონული
გამგეობების მეშვეობით. არ არის უზრუნველყოფილი დეცენტრალიზაცია ადგილობრივი ხელისუფლების საკანონმდებლო შტოში,
მასზე მოსახლეობის გავლენისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების თვალსაზრისით.
2

- ნოდარ კაპანაძე, მუნიციპალიტეტის ზომისა და მოსახლეობის საარჩევნო აქტივობის ურთიერთდამოკიდებულება;

3- Average demographic size of the municipalities in the EU-27, in: Dexia, EU sub-national governments, 2009/2010 edition
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ოპტიმიზაციამდე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას უწევდა დიდი მოსახლეობის
მქონე ერთეულის მართვა, ამის შემდეგ ადმინისტრაციებს მოუწევთ გაცილებით
ნაკლებ მცხოვრებთან ურთიერთობა, შედეგად, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება
მოსახლეობასთან კომუნიკაციის ხარისხი და გაზრდება ადგილობრივ მოხელეებზე
საზოგადოებრივი აზრის ზემოქმედების არაფორმალური მექანიზმების გავლენა.



ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის განხორციელების შედეგად ხელი
შეეწყობა
7 ახალი თვითმმართველი ქალაქის შემდგომ განვითარებას და,
იმავდროულად, შეიქმნება 31 ახალი ადმინისტრაციული ცენტრი, რაც, როგორც
ისტორიულმა გამოცდილებამ აჩვენა, მძლავრ სტიმულს მისცემს მოცემული
დასახლებების ურბანული განვითარების პროცესს. ოპტიმიზაციის პროექტის ქვეყნის
მასშტაბით განხორციელების შემდეგ საქართველოს განვითარების ვექტორი
შეიცვლება
რეგიონებში
მრავალი
საშუალო
და
მსხვილი
ურბანული/
ნახევრადურბანული ცენტრების განვითარების მიმართულებით. აღნიშნული
ტენდენცია გარკვეულწილად შეაკავებს თბილისსა და რეგიონებს შორის არსებული
დისპროპორციის გაღრმავებას და უახლოესი ათწლეულების განმავლობაში შეცვლის
ქვეყნის არსებულ სურათს „ერთი მეგაპოლისი - ჩამორჩენილი რეგიონები―
თანამედროვეობისათვის უფრო შესაფერისი მოდელით: „ერთი მეგაპოლისი მრავალი ურბანული ცენტრი რეგიონებში―.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული რეფორმის სავარაუდო საბიუჯეტო დანახარჯები

ნებისმიერი რეფორმა, მ.შ. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის
განხორციელება, ითხოვს საბიუჯეტო ხარჯებს ცვლილებების გასატარებლად.
მუნიციპალური რეფორმის ჯამური დანახარჯის მიახლოებითი გაანგარიშებისათვის
გამოთვლილ იქნა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის შედეგების
გავლენა მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული პერსონალის რაოდენობაზე.
მუნიციპალიტეტები, სადაც ხორციელდება ოპტიმიზაცია
თელავი
მცხეთა
გორი
ახალციხე
ამბროლაური
ზუგდიდი
ოზურგეთი
წალენჯიხა
სულ
მუნიციპალიტეტები,
ოპტიმიზაცია

სადაც
სულ

არ

ხორციელდება

2013

2014-2017

სხვაობა

205
249
293
91
150
239
237
140
1604

252
244
426
237
167
467
367
141
2302

47
-5
133
146
17
228
130
1
698

8747

6657

-2090

10351

8959

-1392

შენიშვნა: 2013 წ. დასაქმებულთა რიცხოვნობა აღებულია სახანძრო-სამაშველო სამსახურებში მომუშავეთა რიცხვის გარეშე, 2014-17
წლებში მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულთა ზღვრული ოდენობა გაანგარიშებულია „ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსის― 156-ე მუხლის „ მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო რაოდენობის განსაზღვრის დროებითი წესის―
მიხედვით, შტატგარეშე მოსამსახურეთა ზღვრული ოდენობის გათვალისწინების გარეშე.
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იმის გამოსაანგარიშებლად, თუ რა გავლენას ახდენს საბიუჯეტო ხარჯებზე
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული პერსონალის რაოდენობრივი ცვლილება,
რომელსაც იწვევს რეფორმის განხორციელება, გამოთვლილ იქნა 2011-2012 წლებში
ბიუჯეტიდან გაწეული საშუალო ხარჯი ადგილობრივ თვითმმართველობებში
დასაქმებულ ერთ მოხელეზე:
საშუალო საბიუჯეტო ხარჯი თვითმმართველობის
ერთ საჯარო მოსამსახურეზე, ლარი წელიწადში

10,202

მათ შორის:
შრომის ანაზღაურება
მივლინებების ხარჯები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის და მისთ. ხარჯები

6.568
0.088
2.263
0.188
0.021
0.023
0.036

ტრანსპორტის ექსპლუატაციის და მისთ. ხარჯები

1.016

ჩატარებული
გამოთვლების
შედეგად
აღმოჩნდა,
რომ
არსებული
მუნიციპალიტეტების რამდენიმე თვითმმართველ ერთეულად გაყოფის შემთხვევაში
მოსალოდნელია ამ მუნიციპალიტეტებში, 2013 წ. არსებულთან შედარებით, 698 საშტატო
ერთეულით ზრდა, მაგრამ დანარჩენ თვითმმართველ ერთეულებში, კანონის შესაბამისად,
საჯარო მოსამსახურეთა რაოდენობა 2014 წლიდან შემცირდება 2090 ერთეულით,
ამდენად, 2014-2017 წლებში, აღნიშნულის გამო, ადგილობრივი თვითმმართველობების
ბიუჯეტებში დაიზოგება წლიურად 14,2 მლნ. ლარზე მეტი, ხოლო 2014-17 წლების
პერიოდში რეფორმით გათვალისწინებული მოხელეთა რაოდენობის ოპტიმიზაცია
ბიუჯეტს აძლევს 42,6 მილიონ ლარზე მეტ ეკონომიას.
საშუალო საბიუჯეტო ხარჯი ერთ საჯარო
მოსამსახურეზე, ლარი წელიწადში

10,202

ადგილობრივ თვითმმართველობებში
დასაქმებულთა რაოდენობის ცვლილება

-1392

საბიუჯეტო ხარჯების ეკონომია წელიწადში,
ლარი

14,203,837

საბიუჯეტო ხარჯების ეკონომია 2014-2017
წლებში,ლარი

42,611,510

გაანგარიშებულ იქნა 2014 წელს 31 ახალი მუნიციპალიტეტის შექმნის შემთხვევაში
მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფის
მიახლოებითი
დანახარჯები
2014
წლისათვის იმ შემთხვევების გათვალისწინებით, რომ უმრავლეს შემთხვევაში საჭირო
იქნება ახალი შენობების აგება. ტერიტორიული ოპტიმიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფის ხარჯი დაახლოებით 25 მილიონ ლარს შეადგენს.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის
დანახარჯები 2014 წელს

რაოდენობა

საშუალო ფასი

ღირებულება

30

750,000

22,500,000

1,500

1,200

1,800,000

მუნიციპალიტეტის შენობა
სამუშაო ადგილების აღჭურვა

24,300,000

სულ

ამდენად, 2014 წელს ბიუჯეტიდან დაახლოებით 24,3 მილიონი ლარის გახარჯვა იქნება
საჭირო ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული რეფორმის შედეგად ახალი მუნიციპალიტეტების
ჩამოყალიბებისათვის,
თუმცა,
ოპტიმიზაციის
შემდგომ
ეტაპამდე
ადგილობრივ
თვითმმართველობებში მომუშავე პერსონალზე დანახარჯების ეკონომია ამას 18,3 მილიონი
ლარით მაინც აღემატება.
რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ მიღებული ადმინისტრაციულტერიტორიული ოპტიმიზაციის კრიტერიუმების შესაბამისად, დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში
2017 წელს რეფორმის გატარების შემთხვევაში, მოსალოდნელია კიდევ 120 ახალი
მუნიციპალიტეტის შექმნა. არსებულთან შედარებით უფრო მცირე ზომის მუნიციპალიტეტებში
აღარ იქნება ადგილობრივ დასახლებებში რწმუნებულის/გამგებლის წარმომადგენლის დანიშვნის
საჭიროება, რაც თვითმმართველობებს მისცემს მოხელეთა რაოდენობის კიდევ უფრო მეტად
ოპტიმიზირების საშუალებას. ამჟამად მათი ზღვრული ოდენობის განმსაზღვრელი ფორმულის
საკანონმდებლო
გზით
მოდიფიკაციის
შედეგად
2017-2020
წლებში
ადგილობრივ
თვითმმართველობებში მომუშავე მოხელეთა ზღვრული ოდენობა 11.592-ს მიაღწევს, რაც 2013
წლის მაჩვენებელს მხოლოდ 12%-ით აღემატება. (10%-ის ოდენობით დამატებითი, შტატგარეშე
მოსამსახურეების
დაქირავების
საშუალებას
თვითმმართველობებს
დღევანდელი
კანონმდებლობაც აძლევს).
საჯარო მოხელეთა რაოდენობა თვითმმართველობებში 2017-2020 წლებში
2014-17 წლებში არსებული 95 მუნიციპალიტეტი
120 ახალი მუნიციპალიტეტი, დამატებითი შტატები 2017 წლიდან

8.959
2.633

11.592

საჯარო მოხელეთა რაოდენობა თვითმმართველობებში, სულ

ტერიტორიული ოპტიმიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ხარჯები
2017 წელს რეფორმის დასასრულებლად 94 მლნ. ლარს შეადგენს, მაგრამ მათი გადანაწილება
შესაძლებელია 2015-17 წლების პერიოდზე, რაც წელიწადში დაახლოებით 31-32 მლნ. ლარს
შეადგენს.
მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფის
დანახარჯები 2015-2016-2017 წლებში
მუნიციპალიტეტის სტანდარტული შენობა
სამუშაო ადგილების აღჭურვა

რაოდენობა

საშუალო
ფასი

ღირებულება

120

750,000

90,000,000

3,600

1,200

4,320,000

ღირებულება, 3 წლის განმავლობაში სულ

94,320,000

ამდენად, ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული რეფორმის 2014-2017 წლებში გასატარებლად,
ამ წლების განმავლობაში ბიუჯეტიდან დამატებით გასაღებმა თანხამ ჯამში შეიძლება 76
მლნ.ლარი შეადგინოს. დანახარჯების შემცირება შესაძლებელია ახალი მუნიციპალური
ადმინისტრაციის განსათავსებლად რიგ დასახლებულ პუნქტებში არა ახალი შენობების აშენებით,
არამედ
არსებული, სახელმწიფო
საკუთრებაში მყოფი შენობების რეაბილიტაციით
შემოფარგვლით.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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თელავის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაცია
ქ.თელავის ტერიტორიის მოსაზღვრისას გათვალისწინებულ იქნა თვითმმართველი
ქალაქისთვის მის გარშემო ე.წ. „ზრდის ზონის― ქალაქისთვის მიკუთვნების
აუცილებლობა, ასევე მიმდებარე სოფლების: შალაურისა და კურდღელაურის
პრაქტიკული ინტეგრაციის შესაძლებლობები არსებულ ურბანულ ინფრასტრუქტურასთან
და თელავის აეროპორტის ქალაქის ტერიტორიაში მოქცევის მიზანშეწონილობა.
თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიის მოსაზღვრამ დარჩენილი ტერიტორიები,
ოროგრაფიული და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, გაყო
ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელ სამ ტერიტორიულ ზონად, სადაც რამდენიმე
თვითმმართველი ერთეულის შექმნის შესაძლებლობაა:
1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საზღვრიდან ქ.თელავის საზღვრამდე, ახმეტათელავის ავტომაგისტრალის მიმდებარე სოფლები, რომელთა ადმინისტრაციული
ერთეულების/2006 წლამდე არსებული ვარდისუბნის, იყალთოს, რუისპირის, ყარაჯალას,
გულგულასა და თეთრი წყლების თემების გაერთიანებით შექმნილი ახალი
თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.იყალთო.
მიზანშეწონილია, იყალთოს მუნიციპალიტეტს შეუერთდეს ამჟამად ახმეტის მუნიციპალიტეტში
შემავალი რამდენიმე სოფელი (ზემო ხოდაშენი, აწყური, ოჟიო, კოღოთო, ალავერდი და ჩარექაული),
რომლებიც როგორც გეოგრაფიულად არიან ახლოს ახალ ადმინისტრაციულ ცენტრთან, ასევე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისითაც მათთვის, ქ.ახმეტასთან შედარებით, ს.იყალთო
გაცილებით მოსახერხებელია.
მოსახლეობის
რაოდენობა

დასახლება

მანძილი
ახმეტამდე, კმ

მანძილი
იყალთომდე, კმ

ზემო ხოდაშენი

1144

18.5

4.3

აწყური

662

17.4

3.2

ოჟიო

810

17

4.7

კოღოთო

497

20.4

6.2

ალავერდი

176

18.1

12

ჩარექაული
მისაწვდომობის კოეფიციენტი

15

19.5

3.5

1.665
6.215
ადმინისტრაციულ ცენტრთან გეოგრაფიულ-სატრანსპორტო მისაწვდომობის ზრდა 73%

აღნიშნული სოფლები ოროგრაფიულად გამოყოფილია ახმეტის მუნიციპალიტეტის სხვა
დასახლებებისგან მდ.ალაზნის მარჯვენა შენაკადით, იყალთოს მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებთან
ერთად მდებარეობენ ალაზნის ვაკეზე, მდინარის მარჯვენა მხარეს, ეკონომიკური საქმიანობაც
ერთგვაროვანი აქვთ (მევენახეობა-მეხილეობა) და ერთობლიობაში ქმნიან ერთიან კულტურულეკონომიკურ სივრცეს.

ერთი მუნიციპალიტეტის საზღვრებში ცნობილი ისტორიული ძეგლებით მდიდარი
(იყალთოს მონასტერი და აკადემიის ნაშთები, ალავერდის და შუამთას მონასტრები,
აწყურის თეთრი გიორგის მონასტერი და მრავალი სხვა) ტერიტორიების მოქცევით
შესაძლებელი იქნება მუნიციპალიტეტმა შეიმუშაოს ისტორიულ-რელიგიური ტურიზმის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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განავითარების ერთიანი გეგმა და მისი განხორციელებით მიიღოს სოციალურეკონომიკური აღმასვლის ისეთი ბიძგი, რომ უახლოეს მომავალში ჰქონდეს თვითკმარი
ბიუჯეტი.
2.
ქ.თელავის საზღვრიდან გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე, თელავიგურჯაანის ავტომაგისტრალის მიმდებარე სოფლები, რომელთა ადმინისტრაციული
ერთეულების/2006 წლამდე არსებული წინანდლის, აკურას, ქვემო ხოდაშნის, კონდოლის,
კისისხევისა და ნასამხრალის თემების გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი
ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.წინანდალი.
3.
ქ.თელავისა და ზემოაღნიშნული 2 ზონისგან მდ. ალაზნით გამოყოფილი
ტერიტორია ახმეტის მუნიციპალიტეტსა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებს შორის,
რუსეთის ფედერაციასთან სახელმწიფო საზღვრამდე. აქ მდებარე სოფლების
ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული ნაფარეულის, ფშაველის,
სანიორესა და ართანას თემების გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი
ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.ნაფარეული.
შეფასებულ იქნა ამ სამი შესაძლო მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალური
ინფრასტრუქტურა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით― განსაზღვრული
კომპეტენციების შესრულებისათვის საჭირო სავარაუდო საბიუჯეტო რესურსი.
ქვემოთ მოცემულია ქალაქი თელავისა და ახალი სასოფლო მუნიციპალიტეტების
ძირითადი პარამეტრები და მოსახლეობაზე ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გავლენის
რაოდენობრივი
მაჩვენებლები,
ასევე
თითოეული
ახალი
თვითმმართველი
ერთეულისათვის - გეოგრაფიულ-ისტორიული ფაქტორებისა და არსებული სოციალური
ინფრასტრუქტურის მოკლე აღწერები.
თვითმმართველი
ერთეული

მოსახლეობის
რაოდენობა,
ათასი
მოსახლე

ფართობი,
კვ.კმ.

ცენტრის
მისაწვდომო
ბის ზრდა, %

მოსახლეობ
ის
აქტივობის
ზრდა, %

საჯარო
მოხელეთა
ზღვრული
რაოდენობა

შტატგარეშე
მოსამსახურ
ეთა
ზღვრული
რაოდენობა

სავარაუდო
გათანაბრები
თი
ტრანსფერი,
ათასი ლარი

„სოფლის
პროგრამით―
მისაღები
ჯამური თანხა,
ათასი ლარი

თელავის
მუნიციპალიტეტი

70.589

1095

-

-

ქალაქ თელავის
მუნიციპალიტეტი

28.530

73.69

-

19

83

8

7,585.8

298.3

იყალთოს
მუნიციპალიტეტი

18.691

212.92

41

23

64

6

2,634.3

289.1

წინანდლის
მუნიციპალიტეტი

14.719

244.16

56

25

58

5

1,981.7

199.2

ნაფარეულის
მუნიციპალიტეტი

8.649

564.23

85

27

47

5

846.3

298.3

-

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013

10
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ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
თელავი

ქალაქად

გამოცხადდა 1801

წელს,

ის

მდებარეობს

აღმოსავლეთ საქართველოში, გომბორის ქედის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთი კალთის ძირას
და ალაზნის ვაკეზე. თელავი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძი, სამრეწველო,
სასოფლო-სამეურნეო (მეღვინეობის) და კულტურული ცენტრია. ის აგრეთვე კახეთის
მხარის ადმინისტრაციული ცენტრია. თვითმმართველი ქალაქი ზღვის დონიდან 550-800
მეტრზეა, თბილისიდან დაშორებულია 158 კილომეტრით, უკავია 73,69 კვ.კმ ფართობი.
მას ჩრდილო-დასავლეთიდან ესაზღვრება იყალთოს, ხოლო სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან წინანდლის მუნიციპალიტეტი.
ისტორია
ახლანდელი თელავის ტერიტორიაზე პირველი დასახლება გვიანდელი ბრინჯაოს
ხანაში გაჩნდა, ელინისტურ ხანაში განვითარდა, ხოლო გვიანდელ ანტიკურ ხანაში მის
ბაზაზე წარმოიქმნა ქალაქის ტიპის დასახლება. პირველად მოხსენიებულია ძველი
ბერძენი გეოგრაფის კლავდიოს პტოლომეს (II ს.) „გეოგრაფიაში― „Teleda-ს― ფორმით.
ქართულ წყაროებში გვხვდება XI საუკუნიდან, როდესაც იგი კახეთ-ჰერეთის
სამთავროს ცენტრი გახდა. XII საუკუნეში იგი საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ქალაქი იყო განვითარებული ვაჭრობითა და ხელოსნობით. თელავზე გადიოდა სავაჭროსაქარავნო გზები. XIII საუკუნის II ნახევრიდან, მონღოლთა ლაშქრობების შემდეგ, მისი
მნიშვნელობა დაეცა. შემდგომში იგი მონღოლი მოხელის სადუნ მანკაბერდელის
საკუთრება გახდა. XV-XVI სს-ში თელავი ისევ დაწინაურდა. XVII საუკუნეში ქალაქის
შემდგომი განვითარება შეაფერხა ირანის შაჰის აბას I-ის ლაშქრობებმა. XVII საუკუნის II
ნახევარში კახეთის მეფე არჩილ
II-მ
თავისი
რეზიდენცია გრემიდან თელავში
გადმოიტანა. ამ პერიოდიდან თელავი მწიგნობრობის კერად იქცა. აქ სხვადასხვა დროს
მოღვაწეობდნენ არჩილ II, დავით II (მამყული-ხანი), თეიმურაზ II, საიათნოვა და სხვა.
1758 წელს თელავში დაარსდა საფილოსოფოსო-საღვთისმეტყველო სკოლა, რომელიც
1782 წელს სემინარიად გადაკეთდა. აქ საგანმანათლებლო და შემოქმედებით საქმიანობას
ეწეოდნენ ფილიპე ყაითმაზაშვილი, გაიოზ რექტორი, დავით რექტორი და სხვა. ქართლკახეთის სამეფოს რუსეთის იმპერიასთან შეერთების (1801) შემდეგ თელავი ახალი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის - თელავის მაზრის ცენტრი გახდა.
ეკონომიკა
ქ. თელავში მოქმედებს ხის გადასამუშავებელი საწარმოები, რომელსაც თანამედროვე
ტექნიკით
აღჭურვილი
მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზა
გააჩნია
და
უშვებს
მაღალხარისხოვან, კონკურენტუნარიან პარკეტს. ასევე მოქმედებს მცირე წარმადობის ხის
გადამამუშავებელი საწარმოები, სადაც უშვებენ მარტივი ტიპის ავეჯს.
სამრეწველო პროდუქციის წარმოებიდან აღსანიშნავის სამშენებლო მასალების წარმოება,
როგორიცაა: საკედლე და გადახურვის ფილები, სამშენებლო ბლოკი და აგური. ასევე,
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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სასურსათო პროდუქცია: ხორცი, ხორცპროდუქტები და რძის ნაწარმი. მრავალია პურისა
და პურფუნთუშეულის, უალკოჰოლო სასმელების საწარმოები. თანამედროვე
სტანდარტებს პასუხობს წარმოებული ავეჯი და საოფისე ინვენტარი.
ტრანსპორტი
ქალაქში 3 ავტოსადგური და თბილის-თელავის სარკინიგზო ხაზის ბოლო
სადგურია. თელავი დედაქალაქს უკავშირდება გომბორის ქედზე გაყვანილი
ავტომაგისტრალით, გარდა ამისა, ის საავტომობილო მაგისტრალებით უკავშირდება
ქალაქებს: ახმეტას, ყვარელსა და საგარეჯოს. შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 150
კილომეტრია. თელავის მახლობლად არის აეროპორტი, საიდანაც საჰაერო გზით ხდება
დაკავშირება თუშეთთან.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
ქალაქ თელავის მოსახლეობის რიცხოვნობა - 28.530 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 387 კაცი
კვ.კმ-ზე.
2012 წლის ზაფხულიდან ქ.თელავში ფუნქციონირებს იუსტიციის სახლი, რომელიც
უზრუნველყოფს მოსახლეობისა და იურიდიული პირებისათვის სახელმწიფო
საზოგადოებრივი მომსახურების მიწოდებას.
გაზიფიცირებულია 8755 ოჯახი, პოტენციურ აბონენტთა რაოდენობა (არსებულის
ჩათვლით) არის 10979, 2014 წლის დასაწყისისათვის გაზიფიცირებულია 94,5%.
განათლება
ქალაქში 9 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 3478 მოსწავლე. საჯარო
სკოლებში 422 პედაგოგი და 121 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია პირველი საჯარო სკოლა, რომელიც
უკავშირდება მეფე ერეკლე მეორესა და მის მოღვაწეობას. სწორედ მეფის მიერ
დაარსდა აქ სასულიერო სემინარია, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ანტონ კათალიკოსი.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 1781 ბავშვია, რომელთგან 1357
ბავშვი 9 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 176 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
1530 აღსაზრდელზეა გათვლილი. აღსანიშნავია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის
„ახალი სიცოცხლე― მიერ შექმნილია საბავშვო ბაღი შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე ბავშვებისათვის.
კახეთში ერთ-ერთი უძველესი საგანმანათლებლო ცენტრია იაკობ გოგებაშვილის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (დაარსდა 1939 წ.) უნივერსიტეტში სწავლა
სამსაფეხურიანია:
საბაკალავრო,
სამაგისტრო
და
სადოქტორო
პროგრამებზე.
უნივერსიტეტში ასევე მუშაობს უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამა.
სტუდენტთა სწავლა-განათლებას ემსახურება 45 პროფესორი, 47 ასოცირებული
პროფესორი და 8 ასისტენტ-პროფესორი. უნივერსიტეტში დღეისათვის 2000-ზე მეტი
სტუდენტი სწავლობს. აქედან მაგისტრატურაში ირიცხება 224, დოქტორანტურაში —
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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108. 1977 წლიდან პერიოდულად გამოდის საუნივერსიტეტო გაზეთი. უნივერსიტეტს
რეგულარული ურთიერთობა აქვს თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებთან, დამყარებული
აქვს მჭიდრო ურთიერთობები ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტებთან.
სპორტი
ქვეყნის უმაღლეს ლიგაში ასპარეზობს თელავის ხელბურთის გუნდი, პირველ
ლიგაში - კახეთის 6 მუნიციპალიტის საფეხბურთო გუნდი "კახეთი", რაგბში წარმატებით
ასპარეზობს თელავის საბავშვო გუნდი, ყველა ასაკობრივ ჯგუფში იწვრთნებიან
ფეხბურთის საბავშვო გუნდები,
არის მოზარდების სექცია კრივში, წარმატებით
ასპარეზობენ თელაველი მოჭიდავე სპორტსმენები ძიუ-დოში, სამბოში; ძალისმიერი
სამჭიდსა და კიო-კუშინკაი კარატეში. ქალაქის ტერიტორიაზე 2 დიდი და 10 მინი
სტადიონი და 5 სპორტული დარბაზია, მ.შ. ჭადრაკის სახლი, კორტები, ჭიდაობის,
ძალოსნობის დარბაზები და სპორტული კომპლექსი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
ქალაქ თელავში 5 სტაციონარია: „უნიმედი - კახეთის რეფერალური საავადმყოფო―,
„ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა―, „თელავის რაისაავადმყოფო―, „სიხარული თელავის სამშობიარო სახლი― და „ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი―. სტაციონარებში
დასაქმებულია 214 ექიმი, 233 საშუალო მედპერსონალი და 34 ადმინისტრაციულტექნიკური თანამშრომელი.
„უნიმედი - კახეთის რეფერალური საავადმყოფო―, „ბავშვთა ჯანმრთელობის
ცენტრი―, „ავთანდილ ყამბარაშვილის კლინიკა― და „სიხარული - თელავის სამშობიარო
სახლი― მოსახლეობას აგრეთვე ამბულატორიულ სამედიცინო დახმარებას უწევენ, გარდა
ამისა, ფუნქციონირებს ამბულატორიული ტიპის დაწესებულებები: „ზაზა დათიშვილი
და სამედიცინო ცენტრი დიაგნოზი―, შპს ,,ენერგია +"
და "ნოვომედი";
სპეციალიზირებული
ამბულატორიული
დაწესებულება
,,თელავის
ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი"; სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას უზრუნველყოფს
სამედიცინო კომპანია "მაშველი".
ქალაქის მოსახლეობის
მდგომარეობაში იმყოფება.

12%

(3477

ადამიანი)

სიღარიბის

ზღვარს

ქვემოთ

კულტურა
ქალაქში ფუნქციონირებს 6 ბიბლიოთეკა, სადაც დასაქმებულია 39 თანამშრომელი,
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი, სადაც დასაქმებულია 64 თანამშრომელი, და
სურათების გალერეა, რომელიც განთავსებულია ქალაქის ცენტრში, „ბატონის ციხის―
ტერიტორიაზე.
თელავში მოქმედებს ვაჟა ფშაველას სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრი,
თელავის ხალხური ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლი, კულტურის და დასვენების პარკი
"ნადიკვარი". თელავის კულტურის ცენტრში, სადაც დასაქმებულია 75 პირი, მოქმედებს
ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,წინანდალი―, ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013

14

,,ნანინა―,

ქალთა კამერული გუნდი ,,კახეთის ჰანგები― და ბენდი ,,მუსიკის ქალაქი―.

თელავში

არის

მოსწავლე-ახალგაზრდობის

სახლი,

სამხატვრო

სკოლა,

სამუსიკო

სასწავლებელი და 2 სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 815 მოსწავლე და
დასაქმებულია 139 თანამშრომელი.
ქალაქში ტრადიციულად იმართება ფოლკლორული ფესტივალი "შენ ხარ ვენახი",
ელისო ვირსალაძის სახელობის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი, ყოველწლიურად
აღინიშნება „ელენეობა“, „ NEW-ნადიმი“

და საერთო-სახალხო დღესასწაული „თელავ-

ქალაქობა―.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
თელავი თავისი ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული მემკვიდრეობით მნიშვნელოვან
როლს თამაშობს

კახეთში,

სადაც

მრავალფეროვნებაა

წარმოდგენილი.

ურბანული

ქალაქის

და

ძირითად

არქიტექტურული
ისტორიულ

უბნებს

წარმოადგენს ჩოლოყაშვილის ქუჩა, ერეკლე მეორეს გამზირი, ანტონ კათალიკოსის,
ლიონიძის, ნადიკვრის, ელ. ახვლედიანის, ჭავჭავაძისა და კვირიკე დიდის ქუჩები.
სწორედ აღნიშნულ უბნებში არსებული არქიტექტურული მემკვიდრეობა განსაზღვრავს
ქალაქის ქრონოლოგიურ ძარღვს და ხურომოძღვრული ნიმუშების მრავალფეროვნებას:
როგორც ტიპურ ძველ თელავურ სახლებს, ასევე კლასიცისტურ ნაგებობებს, თავისი
საფასადო კომპოზიციების ეკლექტიზმითა და სტილიზაციის ფორმების ვარიაციებით.
ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ყურადღებას იპყრობს ციხე-სიმაგრე "ბატონის ციხე". მე17-18 საუკუნეებში აქ მოთავსებული იყო კახეთის მეფეთა რეზიდენცია. "ბატონის
ციხეს" უკავია პლატო ბატონის წყალსა და კაკლის ხევებს შორის. სამხრეთის მხარეს
კედლის წინ არსებულ მოედანზე ძველად სპორტული ასპარეზობანი იმართებოდა.
ამჟამად აღნიშნულ ტერიტორიაზე ერეკლე II-ს სახელობის სკვერი და ქალაქის
ცენტრალური მოედანია.
კახეთის
გალერეა,

მეფეების

სადაც

ყოფილ

წარმოდგენილია

სასახლეში

ამჟამად განლაგებულია

ცნობილი

ქართველი,

რუსი,

სურათების

ჰოლანდიელი,

იტალიელი, მხატვრების ტილოები. აქვეა წარმოდგენილი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული
მუზეუმი მდიდარი კოლექციით. აღმოსავლეთით დადგმულია მეფე ერეკლე II-ის
ძეგლი (მოქანდაკე მ. მერაბიშვილი. არქ. თ. კანდელაკი). გზის გადასწვრივ თელავის
ერთ-ერთი

ღირსშესანიშნაობაა

-

900

წლის

ჭადრის

ხე

(სიმაღლით

40

მ,

გარშემოწერილობა 11,4 მ).
V-VI

ააუკუნეების

არქიტექტურული

ძეგლი

ნაგებობათაგან
"ღვთაების

თელავში

ეკლესია".

იგი

საინტერესოა
სამნავიანი

უძველესი
ბაზილიკაა,

რესტავრირებულია XVII საუკუნეში. ძველი ფენიდან შემორჩენილია შუა ნავის სვეტები
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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და ნალისებური კამარები. ეკლესია უფრო გვიან (1897 წ.) მოხატულია მხატვარ
გეგელიძის მიერ. შემონახულია მხატვარ ვალერიან სიდამონ-ერისთავის შესრულებული
ტრიპტიქი.
აღსანიშნავია გაერთიანებული ჰერეთ-კახეთის პირველი მეფის კვირიკეს მიერ
აშენებული "სასახლე დიდი, ვითარცა ქალაქი". კვირიკესეული მშენებლობის ნაშთები
შემორჩენილია

ციხის

ზღუდის

კედლების

სახით,

რომლებიც

იწოდება

"ძველ

გალავნად" და მდებარეობს დაბახანების ხევისა და თელავის ხევს შორის მაღალ
ბორცვზე. ციხის შიგნით მდებარეობს პატარა ეკლესია "გორის ჯვარი".
თელავში არის ალავერდის ეპარქიის რეზიდენცია.
ქ. თელავში მოქმედი სასტუმროებიდან აღსანიშნავია: „ალაზნის ველი―, „კახური
ეზო―, „ძველი თელავი―, „ერმა―, „რჩეული მარანი―, „ლიზი―, „თელიანი―.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


ქალაქ თელავში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
აქტივობის 19%-ით მატება.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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იყალთოს მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი - ს.იყალთო, 2365 მოსახლით (2002) მდებარეობს
გომბორის ქედის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთ კალთაზე, ახმეტა-თელავის საავტომობილო
გზაზე. ზღვის დონიდან 700 მ, ქ.თელავიდან 7 კმ. მუნიციპალიტეტის ფართობი - 212,92
კვ.კმ.
იყალთოს
მუნიციპალიტეტს
ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით
ესაზღვრება
ნაფარეულის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთ-დასავლეთით - ახმეტის მუნიციპალიტეტი,
სამხრეთ-აღმოსავლეთით ესაზღვრება თვითმმართველი ქალაქი თელავი, ხოლო სამხრეთდასავლეთით - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი.
რელიეფი
იყალთოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორია გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით
რთული აგებულებისაა, მისი ძირითადი ნაწილი გაშლილია ალაზნის აკუმულაციურ
ვაკეზე, რომელიც გეოლოგიური თვალსაზრისით წარმოადგენს ტექტონიკურ ერთეულს.
აქაურ
მიწებზე
ვაკის
სიმაღლე
აღწევს
350-600
მ-ს.
ჩრდილოეთაღმოსავლეთით მუნიციპალიტეტის ტერიტორია შემოზღუდულია მდინარე ალაზნით,
ხოლო სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში იჭრება გომბორის ქედი, რომელიც აგებულია
მეზოზოური და კაინოზოური წყებებით. სამხრეთ დასავლეთით მუნიციპალიტეტის
ტერიტორია აღწევს გომბორის ქედის უმაღლესს მწვერვალს - ცივი (1191 მ), რომელიც
აგებულია მიო-პლიოცენური ფხვიერი ნალექებით - კონგლომერატებით, თიხებითა და
ქვიშაქვებით.
შიგა წყლები
იყალთოს
მუნიციპალიტეტის
მთავარ
ჰიდროლოგიურ
არტერიას
ქმნის მდინარე ალაზანი და მისი აუზი. პერიოდული მდინარეებიდან აღსანიშნავია
მდინარე თურდო (სიგრძე 32 კმ, აუზის ფართობი 114 კმ2), რომელიც სათავეს გომბორის
ქედის აღმოსავლეთ კალთაზე იღებს, ალაზნის ვაკეზე ქმნის ვრცელ გამოზიდვის კონუსს
და
მდინარე ალაზანს მარჯვნიდან ერთვის. მდინარის კვებაში მთავარ როლს
თამაშობს წვიმის წყალი და შედარებით უმნიშვნელოდ თოვლის წყალი. წყალდიდობა
იცის გაზაფხულზე, წყალმოვარდნა — ზაფხულ-შემოდგომაზე.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ტბებით ღარიბია, არის მხოლოდ ერთი მცირე
ტბა - ჭიანტბა, გომბორის ქედის აღმოსავლეთ კალთებზე.
ჰავა
იყალთოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერად ნოტიო
სუბტროპიკული ჰავის ოლქს. ალაზნის ვაკეზე ჩამოყალიბებულია ზომიერად
ნოტიო ჰავა ცხელი
ზაფხულითა და
ზომიერად
ცივი ზამთრით. ჰაერის საშუალო
წლიური ტემპერატურაა 12°, აბსოლუტურ მაქსიმუმი 39°, ნალექები 700-800 მმ
წელიწადში. გომბორის ქედზე ზღვის დონიდან 1200 მ-მდე ზომიერად ნოტიო ჰავაა.
ცივის მწვერვალზე ტემპერატურა უდრის 4° -ს.
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ნიადაგები
ალაზნის მარჯვენა მხარეზე განფენილ იყალთოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ალუვიური
კარბონატული
ნიადაგებია.
მთისწინეთის
ზონაში
განვითარებულია ყავისფერი
ნიადაგი,
ხოლო
გომბორის
ქედის
კირქვიან
კონგლომერატებზე გვხვდება ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგი.
ფლორა და ფაუნა
მუნიციპალიტეტის მიწების დიდი ნაწილი უჭირავს მთისწინეთის და
დაბალმთიანეთის მუხნარ-რცხილნარსა და სხვა ფართოფოთლოვან ტყეებს. ალაზნის
ვაკეზე შემორჩენილია ლეშამბიანი ტყე. გომბორის ქედის საშუალო მთიანეთში გვხვდება
მუხნარ-რცხილნარი და წიფლნარი. ზღვის დონიდან 2000 მ-მდე გაბატონებულია
წიფლნარი, რომელშიც შერეულია რცხილა და არყის ხე.
იყალთოს მუნიციპალიტეტის ფაუნას შეადგენენ: მურა დათვი, არჩვი, შველი;
თითქმის ყველგანაა კურდღელი, მგელი, მელა, ტურა, მემინდვრია, ვირთაგვა, ძილგუდა,
გარეული ღორი და სხვ. ორნითოფაუნას ქმნიან : ბუ, არწივი, კოდალა, ყვავი და ა.შ.
მდინარეებში გვხვდება კარჩხალი, ხრამული, კობრი, გოჭალა, ჭანარი და სხვ.
ეკონომიკა
_______________________________________________________________________________
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 9435 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია,
მ.შ. 4417 ჰა - სახნავი, 249 ჰა-სათიბი და 552 ჰა - საძოვარი. სოფლის მეურნეობის წამყვანი
დარგებია მევენახეობა და მებაღეობა: ვენახი გაშენებულია 907 ჰექტარზე, ხეხილი
(ძირითადად, ატამი) -474 ჰექტარზე. ნაკლებადაა განვითარებული მარცვლეულის
წარმოება, მებოსტნეობა, ხორცისა და რძის წარმოება.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის
ქალაქების: ახმეტისა და თელავის
დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალი; შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 151
კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 18.691 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 100 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 11 სასოფლო დასახლებული პუნქტია, დიდი სოფელია ყარაჯალა
(8270 მცხოვრები).
იყალთოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: ვარდისუბანი, იყალთო,
რუისპირი, ახატელი, ყარაჯალა, გულგულა, თეთრი წყლები, კობაძე, პანტიანი, სალებელი
და სეროდანი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობები 5
სოფელშია.
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თითქმის ყველა სოფელში შეყვანილია ბუნებრივი გაზი და გაზიფიცირებულია 1476
ოჯახი. პოტენციურ აბონენტთა რაოდენობა (არსებულის ჩათვლით) არის 8022, 2014 წლის
დასაწყისისათვის გაზიფიცირებულია მოსახლეობის 18,4%.
სოფლების მოსახლეობის 5917 კომლიდან, 95-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 106,2 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით, რომელთა
შორის 5 თვითდინებითი წყალსადენია, მოწყობილია 8 სატუმბი ჭაბურღილი და 7
თვითდინებითი ჭაბურღილი. სოფლების წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა
ძირითადად დამაკმაყოფილებელია, გარდა ს.ყარაჯალისა, სადაც სისტემა ცუდ
მდგომარეობაშია.
ყველა
სოფელში
შიდა
წყალსადენი
ქსელები
საჭიროებს
რეაბილიტაციას, ს.იყალთოსა და თეთრწყლებში - ცენტრალურიც, გარდა ამისა,
ს.გულგულაში საჭიროა დამატებითი ჭაბურღილის მოწყობა ქსელით, ს.ყარაჯალაში - 3
ჭაბურღილის მოწყობა, ხოლო ს.ვარდისუბანში - 3 დრენაჟის რეაბილიტაცია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 6 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 1702 მოსწავლე.
საჯარო სკოლებში 193 პედაგოგი და 70 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 1296 ბავშვია, რომელთგან 408
ბავშვი 6 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 65 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
580 აღსაზრდელზეა გათვლილი, მათგან 3 (ს.რუისპირში, ს.გულგულასა და
ს.ვარდისუბანში) გაზიფიცირებულია.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 4 დიდი და 4 მინი სტადიონი,
ს.იყალთოში ფუნქციონირებს მკლავჭიდის დარბაზი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
იყალთოს მუნიციპალიტეტში 6 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს,
მოსახლეობას „სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 12 ბრიგადა, 24 ექიმისა და
ექთნის შემადგენლობით. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 8% (1508 ადამიანი)
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
მუნიციპალიტეტის 7 დასახლებულ
დასაქმებულია 8 თანამშრომელი.

პუნქტში

არის

ბიბლიოთეკა,

სადაც

ს.რუისპირში ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლა, სადაც დასაქმებულია 16
თანამშრომელი და 65 მოზარდი იღებს განათლებას. ს. ვარდისუბანში არის კულტურის
სახლი 1 თანამშრომლით, ს. იყალთოსა და ს.რუისპირის კულტურის სახლები
სარეაბილიტაციო სამუშაოებს საჭიროებს.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ს.იყალთოში შემოდგომობით აღნიშნავს საერთოსახალხო დღესასწაულს „შოთაობა―.
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ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
იყალთოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხუროთმოძღვრული
ძეგლებიდან ცნობილია იყალთოს სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც დაარსებულია
ერთ-ერთი ასურელი მამის ზენონ იყალთოელის მიერ VI საუკუნეში. XI-XII საუკუნეებში
აქ ქართული კულტურისა და მწიგნობრობის სახელგანთქმული კერა - არსენ
იყალთოელის მიერ დაფუძნებული აკადემია მოქმედებდა. აღსანიშნავია ასევე ძველი
შუამთის მონასტერი. ანსამბლში შედის V საუკუნის ბაზილიკა, გუმბათოვანი და მცირე
გუმბათოვანი ეკლესია. XVI საუკუნეში ძველი შუამთის მონასტერი დაცარიელდა. მის
მახლობლად კახთა მეფის ლევან II -ის მეუღლემ თინათინ გურიელის ასულმა დააარსა
შუამთის ახალი მონასტერი. სოფელ რუისპირში ასევე შემონახულია ისტორიული
მნიშვნელობის ძეგლები: „მღვიმეები― და „შიოს მარანი―, „ადამაანთ ციხე―.
სოფელ ვარდისუბანში
მდებარეობს სასტუმრო "შატო მერე".
დაიბადნენ გიორგი ქუჩიშვილი და დავით თურდოსპირელი.

ამ სოფელში

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 41%-ით.


იყალთოს მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 23%-ით მატება.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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იყალთოს მუნიციპალიტეტი

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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წინანდლის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი
- ს.წინანდალი, 3264 მცხოვრებით (2002),
მდებარეობს გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთის ძირას. ზღვის დონიდან
560 მ. თელავიდან 10 კმ. მუნიციპალიტეტის ფართობია 244,16 კვ.კმ.
წინანდლის
მუნიციპალიტეტს
აღმოსავლეთით
ესაზღვრება ყვარლის
მუნიციპალიტეტი,
სამხრეთ-აღმოსავლეთით
გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი,
ჩრდილოეთ-დასავლეთით ესაზღვრება თვითმმართველი ქალაქი თელავი, ხოლო
სამხრეთ-დასავლეთით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი.
რელიეფი
წინანდლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია, გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით,
რთული აგებულებისაა. მისი ძირითადი ნაწილი გაშლილია ალაზნის აკუმულაციურ
ვაკეზე, რომელიც გეოლოგიური თვალსაზრისით წარმოადგენს ტექტონიკურ ერთეულს.
აქაურ
მიწებზე
ვაკის
სიმაღლე
აღწევს
350-600
მ-ს.
ჩრდილოეთაღმოსავლეთით მუნიციპალიტეტის ტერიტორია შემოზღუდულია მდინარე ალაზნით,
ხოლო დასავლეთ ნაწილში იჭრება გომბორის ქედის კალთები, რომელიც აგებულია
მეზოზოური და კაინოზოური წყებებით. ჩრდილო-დასავლეთით მუნიციპალიტეტის
ტერიტორია აღწევს გომბორის ქედის უმაღლეს მწვერვალს - „ცივი― (1191 მ), რომელიც
აგებულია მიო-პლიოცენური ფხვიერი ნალექებით - კონგლომერატებით, თიხებითა და
ქვიშაქვებით, ხოლო სამხრეთ-დასავლეთით აღწევს ამ ქედის მწვერვალს „მანავის ცივი―
(1681მ).
შიგა წყლები
წინანდლის
მუნიციპალიტეტის
მთავარ
ჰიდროლოგიურ
არტერიას
ქმნის მდინარე ალაზანი და მისი აუზი. მწვერვალ ცივის სამხრეთიდან რამდენიმე კმ-ის
მოშორებით
იწყება მდინარე კისისხევი (სიგრძე
37
კმ),
რომლის
სათავეში
განვითარებულია ბედლენდები. გომბორის ქედის აღმოსავლეთ კალთებზე სათავეს იღებს
და
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
გაედინება
ასევე
პატარა მდინარეები:
აკურისხევი (სიგრძე 9 კმ) და ვანთისხევი.
ჰავა
წინანდლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერად ნოტიო
სუბტროპიკული ჰავის ოლქს. ალაზნის ვაკეზე ჩამოყალიბებულია ზომიერად
ნოტიო ჰავა ცხელი
ზაფხულითა და
ზომიერად
ცივი ზამთრით. ჰაერის საშუალო
წლიური ტემპერატურაა 12°, აბსოლუტურ მაქსიმუმი 39°, ნალექები 700-800 მმ
წელიწადში. გომბორის ქედზე ზღვის დონიდან 1200 მ-მდე ზომიერად ნოტიო ჰავაა.
ცივის მწვერვალზე ტემპერატურა უდრის 4° -ს.
ნიადაგები
ალაზნის
ტერიტორიაზე

მარჯვენა
მხარეზე
განფენილ
წინანდლის
მუნიციპალიტეტის
ალუვიური კარბონატული ნიადაგებია. მთისწინეთის ზონაში
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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განვითარებულია ყავისფერი
ნიადაგი,
ხოლო
გომბორის
კონგლომერატებზე გვხვდება ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგი.

ქედის

კირქვიან

ფლორა და ფაუნა
მუნიციპალიტეტის მიწების დიდი ნაწილი უჭირავს მთისწინეთის და
დაბალმთიანეთის მუხნარ-რცხილნარსა და სხვა ფართოფოთლოვან ტყეებს. ალაზნის
ვაკეზე შემორჩენილია ლეშამბიანი ტყე. გომბორის ქედის საშუალმთიანეთში გვხვდება
მუხნარ-რცხილნარი და წიფლნარი. ზღვის დონიდან 2000 მ-მდე გაბატონებულია
წიფლნარი, რომელშიც შერეულია რცხილა და არყის ხე.
წინანდლის მუნიციპალიტეტის ფაუნას შეადგენენ: მურა დათვი, არჩვი, შველი,
კურდღელი, მგელი, მელა, ტურა, მემინდვრია, ვირთაგვა, ძილგუდა, გარეული ღორი და
სხვ. ორნითოფაუნას ქმნიან: ბუ, არწივი, კოდალა, ყვავი და ა.შ. მდინარეებში გვხვდება
კარჩხალი, ხრამული, კობრი, გოჭალა, ჭანარი და სხვ.
ეკონომიკა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 8971 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია,
მ.შ. 4049 ჰა - სახნავი და 1408 ჰა - საძოვარი. სოფლის მეურნეობის წამყვანი
დარგებია მევენახეობა და მებაღეობა: ვენახი გაშენებულია 2720 ჰექტარზე, ხეხილი
(ძირითადად, ატამი) -794 ჰექტარზე. ნაკლებადაა განვითარებული მარცვლეულის
წარმოება, მებოსტნეობა, ხორცისა და რძის წარმოება.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის
გადის ქალაქების: გურჯაანისა და
თელავის დამაკავშირებელი სარკინიგზო ხაზი და საავტომობილო მაგისტრალი; შიდა
მუნიციპალური გზების სიგრძე 107,1 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 14.719 მცხოვრები (2002); სიმჭიდროვე — 88 კაცი
კვ.კმ-ზე. მუნიციპალიტეტში 8 სასოფლო დასახლებული პუნქტია. დიდი სოფელია
წინანდალი (3264 მცხოვრები).
წინანდლის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: წინანდალი, აკურა, ვანთა,
ქვემო ხოდაშენი, ბუშეტი, კონდოლი, კისისხევი და ნასამხრალი.
წინანდალსა და მუნიციპალიტეტის კიდევ 6 სოფელში არის ტერიტორიული
ორგანოების ადმინისტრაციული შენობები.
ყველა სოფელში შეყვანილია ბუნებრივი გაზი და გაზიფიცირებულია 3005 ოჯახი.
პოტენციურ აბონენტთა რაოდენობა (არსებულის ჩათვლით) არის 5934, 2014 წლის
დასაწყისისათვის გაზიფიცირებულია მოსახლეობის 50,64%.
სოფლების მოსახლეობის 5927 კომლიდან, 70-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 144,6 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით, რომელთა
შორის 7 თვითდინებითი წყალსადენია, მოწყობილია 23 სატუმბი ჭაბურღილი. სოფლების
წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ყველა სოფელში
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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შიდა წყალსადენი ქსელები საჭიროებს რეაბილიტაციას, ს. აკურაში - ცენტრალური
წყალსადენიც და საჭიროა დამატებითი ჭაბურღილის დაბურღვა, ხოლო ს.ნასამხრალში სათავე ნაგებობის დრენაჟის მოწყობა ქსელით.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 8 საჯარო სკოლაა (7 საშუალო და 1 დაწყებითი), სადაც
სწავლობს 1355 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 196 პედაგოგი და 81 ადმინისტრაციულდამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 1021 ბავშვია, რომელთგან 341
ბავშვი 7 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 60 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
490 აღსაზრდელზეა გათვლილი, მათგან 2 (ს.კონდოლსა და
ს.კისისხევში)
გაზიფიცირებულია.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 7 დიდი და 3 მინი სტადიონი,
ს.წინანდალში არის საბავშვო ფეხბურთის გუნდი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
წინანდლის მუნიციპალიტეტში 5 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს,
მოსახლეობას „სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 10 ბრიგადა, 25 ექიმისა და
ექთნის შემადგენლობით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 11,8% (1733 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
მუნიციპალიტეტის 6 დასახლებულ პუნქტში არის ბიბლიოთეკა (დასაქმებულია 6
თანამშრომელი).
ს.წინანდალსა და ს.აკურაში ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლები,
დასაქმებულია 44 თანამშრომელი და 134 მოზარდი იღებს განათლებას.

სადაც

5 სოფელში არის კულტურის სახლები, მათგან ორი - ს.წინანდალსა და ს.კისისხევში
- ფუნქციონირებს, დასაქმებულია 2 თანამშრომელი, ს.აკურაში, ს.ბუშეტსა და
ს.კონდოლში კი რეაბილიტაციას საჭიროებს.
ს.წინანდალში არის დიდი ქართველი პოეტის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლმუზეუმი, რომლის რესტავრაციის შემდეგ განახლებულმა საგამოფენო დარბაზებმა უკვე
უმასპინძლეს არაერთ მნიშვნელოვან ქართველ და უცხოელ ავტორს: სალვადორ დალის,
ელენე ახვლედიანს, ლევან მეხუზლას, დიმიტრი და სანდრო ერისთავებს, სერგო
ქობულაძესა და კარლო კაჭარავას. მუზეუმი რეგიონის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
კულტურულ ცენტრად იქცა. წინანდალში მოსახლეობა
შემოდგომობით აღნიშნავს
საერთო-სახალხო დღესასწაულს „ალექსანდრეობა―.
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ისტორია, ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
ჭავჭავაძეების ისტორიული სამოსახლო წინანდალში საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე
უფრო მნიშვნელოვან კულტურულ ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს. აქ ცხოვრობდა
გარსევან ჭავჭავაძე, მეფე ერეკლე II-ის ელჩი რუსეთში, რომელმაც 1783 წელს
გეორგიევსკის ტრაქტატს მოაწერა ხელი იოანე ბაგრატიონთან ერთად. მეფე ერეკლემ
უბოძა მას მამული ცივ გომბორის მთიდან კავკასიონის მთების სამხრეთ კალთამდე.
მამული მემკვიდრეობით მიიღო ქართული რომანტიზმის ფუძემდებელმა პოეტმა,
საზოგადო მოღვაწემ ალექსანდრე ჭავჭავაძემ (1786-1846). ალექსანდრე ჭავჭავაძის
სიცოცხლეში წინანდლის სასახლე იყო კულტურული კერა, სადაც იკრიბებოდნენ
ქართველი, რუსი პოეტები და ინტელიგენციის საუკეთესო წარმომადგენლები. ცნობილია,
რომ აქ იკრიბებოდნენ 1832 წლის შეთქმულების მონაწილეებიც.
ალ.ჭავჭავაძე მუსიკოსი და ხელოვნების მოყვარული იყო, 1835 წელს გადაწყვიტა
წინანდლის ახალი სახლისა და დეკორატიული პარკის მოწყობა. 1854 წელს, შამილის
აჯანყების დროს, წინანდლის სასახლე დაარბიეს და გადაწვეს ლეკებმა. 1887 წელს პარკის
გადაკეთება შვედმა არნოლდ რეგელმა გადაწყვიტა და პროექტიც შეადგინა. 1897 წელს
სასახლეში გაიხსნა სკოლა.
წინანდლის პარკს, ნაგებობათა და სანერგის ჩათვლით, 12 ჰექტარი უჭირავს.
მერქანიანი ნარგავების 400 სახეობიდან 150-ზე მეტი ეგზოტიკურია. უხვადაა იაპონური
ზღმარტლი, ტკბილი ჰოვენია, იაპონური კომში, ხურმა, ზეთის ხილი, ქაღალდის ხე,
ახალი ზელანდიის ხილი, შინდი, წაბლი, წიწვოვანი ხეები, კორპის მუხა, ქაფურის ხე,
დაფნა, ცხენის წაბლი, ხეშავი, ხეჭრელი, წყავი და ა. შ.
წინანდლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხუროთმოძღვრული
ძეგლებიდან ასევე ცნობილია უძველესი (VI-VII სს) ღვთისმშობლის ეკლესია სოფელ
კისისხევში,
ვანთის
წმ.
ილარიონ
ქართველის
სამოსახლო
კომლექსი.
სოფელ აკურას მიდამოებშია მამადავითის მონასტერი.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 56%-ით.


წინანდლის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 25%-ით მატება.
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ნაფარეულის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი - სოფელი ნაფარეული, 2577 მცხოვრებით (2002)
მდებარეობს ალაზნის ვაკეზე, მდინარე ლოპოტის მარცხენა ნაპირას. ზღვის დონიდან 420
მეტრი, თელავიდან 19 კილომეტრი. მუნიციპალიტეტის ფართობი -564.23 კვ.კმ. ტერმინი
„ნაფარეული―, ერთ-ერთი ვერსიით, წარმოშობილი უნდა იყოს ლეკთა თარეშის
პერიოდში. ხალხი ლოპოტის სანაპიროზე იყო დასახლებული, მტრის შემოსევების დროს
ისინი ვიწრო ხეობებს აფარებდნენ თავს, თავის შეფარებამ და ნაფარმა ადგილმა
„ნაფარეულის― სახელწოდება მიიღო.
ნაფარეულის მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით ესაზღვრება რუსეთის
ფედერაციის დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკა, დასავლეთით ახმეტის
მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით - ყვარლის მუნიციპალიტეტი, ხოლო
სამხრეთ-დასავლეთით - იყალთოს მუნიციპალიტეტი.
რელიეფი
ნაფარეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით
რთული აგებულებისაა, მისი ნაწილი გაშლილია ალაზნის აკუმულაციურ ვაკეზე,
რომელიც გეოლოგიური თვალსაზრისით წარმოადგენს ტექტონიკურ ერთეულს და
ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით შემოზღუდულია კახეთის კავკასიონით, რომლის მთას
„ნაწინდრითწვერი― (3102 მ) აღწევს მუნიციპალიტეტის ტერიტორია. აქაურ მიწებზე ვაკის
სიმაღლე აღწევს 350-600 მ-ს. დასავლეთით და სამხრეთ-დასავლეთით მუნიციპალიტეტის
ტერიტორია შემოზღუდულია მდინარე ალაზნით.
მნიშვნელოვანი ოროგრაფიული ერთეულია ასევე ანდარაზანის ქედი (კახეთის
კავკასიონის სამხრეთ განშტოება), რომელიც მდინარეების დიდხევისა და ლოპოტის
წყალგამყოფს წარმოადგენს. აგებულია ლიასის თიხაფიქლებით. ქედის ჩრდილოეთ
ნაწილში აღმართულია მწვერვალი დიდი ანდარაზანი (3039 მ). სამხრეთ მონაკვეთში კი
აღმართულია მწვერვალი პატარა ანდარაზანი (2448 მ). ნაფარეულის მუნიციპალიტეტს
უჭირავს კახეთის კავკასიონის სამხრეთ-დასავლეთი კალთები: საჯიხვე-გირგალისა და
ნაქერალის შტოქედებს შორის. აგებულია იურული და ცარცული თიხაფიქლებით,
აგრეთვე მერგელებით, ქვიშაქვებითა და კირქვებით.
შიგა წყლები
ნაფარეულის მუნიციპალიტეტის მთავარ ჰიდროლოგიურ არტერიას ქმნის მდინარე
ალაზანი და მისი მარცხენა შენაკადები, რომელთა შორის გამოსაყოფია მდინარე სტორი
(სიგრძე 38 კმ), რომელიც წყალს იკრებს კახეთის კავკასიონის სამხრეთი კალთიდან.
იკვებება თოვლის, წვიმის და მიწისქვეშა წყლებით. საყურადღებო ჰიდროლოგიური
ერთეულია მდინარე ლოპოტა (სიგრძე 33 კმ) მარჯვენა შენაკადით -დიდხევით (სიგრძე 19
კმ). ლოპოტა ჩამოედინება კახეთის კავკასიონის სამხრეთ კალთიდან. იგი ჯერ ყვარლის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიედინება შემდეგ კი იჭრება ნაფარეულის
მუნიციპალიტეტში.
მუნიციპალიტეტში
შემოსვლის
შემდეგ
მდინარე უხვევს
დასავლეთისაკენ, ხოლო შემდეგ მკვეთრად უხვევს სამხრეთისაკენ. სანიორესა და
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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ნაფარეულის გავლის შემდეგ ლოპოტა რამდენიმე ღელეს სახით მიემართება ალაზნისაკენ
(ერთვის მარცხენა მხრიდან). ლოპოტა ზოგჯერ ღვარცოფულია. მუნიციპალიტეტის
ტერიტორია ტბებით ღარიბია, არის მხოლოდ მცირე ტბა - ლოპოტის ტბა.
ჰავა
ნაფარეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერად ნოტიო
კლიმატის ოლქს,, ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით, ნალექების ორმაგი
მსვლელობით წლის განმავლობაში. ადგილობრივი კლიმატის თავისებურებას
ძირითადად განაპირობებს რელიეფური პირობები და მისთვის დამახასიათებელი
ცირკულაციური პროცესები. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 12,40 უდრის.
ყველაზე ცივი თვის (იანვარი) საშუალო ტემპერატურა +0,50, ყველაზე თბილი თვეების
(ივლისი-აგვისტო) კი 23,7-23,40 აღწევს. ატმოსფერული ნალექების საშუალო
მრავალწლიური ჯამი 845 მმ, ნალექების საერთო რაოდენობიდან ყველაზე მეტი
გაზაფხულ (34%)– ზაფხულის (32%) პერიოდებში, შედარებით ნაკლები (22%)
შემოდგომით და ზამთარში (12%) მოდის. ჰაერის საშუალო წლიური შეფარდებითი
ტენიანობა 74%-ს უდრის.
ნიადაგები
ალაზნის მარცხენა მხარეზე განფენილ ნაფარეულის მუნიციპალიტეტის ვაკეზე
ჩამოყალიბებულია
მდელო-ტყის
ალუვიური
უკარბონატო ნიადაგი.
კახეთის
კავკასიონისა და ქედების კალთების ქვემო ნაწილში ფართოფოთლოვანი ტყის ქვეშ,
გავრცელებულია ტყის ყომრალი ნიადაგი.
ფლორა და ფაუნა
ნაფარეულის მუნიციპალიტეტის მიწების დიდი ნაწილი უჭირავს მთისწინეთის და
დაბალი მთიანეთის მუხნარ-რცხილნარსა და სხვა ფართოფოთლოვან ტყეებს. კახეთის
კავკასიონის კალთაზე ზღვის დონიდან 800-1000 მ-მდე გაბატონებულია მუხნარრცხილნარი, რომელშიც შერეულია წიფელი, ზოგან ცაცხვი და წაბლი. ზღვის დონიდან
2500 მ-მდე გვხვდება ტყე, ბუჩქნარი და მდელოები.
ნაფარეულის მუნიციპალიტეტის ფაუნას შეადგენენ: მურა დათვი, არჩვი, შველი;
თითქმის ყველგანაა კურდღელი, მგელი, მელა, ტურა, მემინდვრია, ვირთაგვა, ძილგუდა,
გარეული ღორი და სხვ. ორნითოფაუნას ქმნიან : ბუ, არწივი, კოდალა, ყვავი და ა.შ.
მდინარეებში გვხვდება კარჩხალი, ხრამული, კობრი, გოჭალა, ჭანარი და სხვ.
ეკონომიკა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6403 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია,
მ.შ. 3868 ჰა - სახნავი და 1148 ჰა - საძოვარი. სოფლის მეურნეობის წამყვანი
დარგებია მევენახეობა და მებაღეობა: ვენახი გაშენებულია 1269 ჰექტარზე, ხეხილი
(ძირითადად, ატამი) -117 ჰექტარზე.
ნაკლებადაა განვითარებული მარცვლეულის
წარმოება, მებოსტნეობა, ხორცისა და რძის წარმოება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა მევენახეობის
სპეციფიკური ზონა
2„ნაფარეული―, რომლის ფართობი შეადგენს დაახლოებით 52 კმ ს და მოიცავს სოფლებს:
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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ნაფარეული, სანიორე, ჯუგაანი, არტანა, ფშაველი და ლალისყური. ყურძნის
აბორიგენული ჯიშების უნიკალური თვისებები, კავკასიონის სამხრეთი ტოტებიდან
ჩამონადენი სტორისა და დიდხევ-ლოპოტას ხეობების ზეგავლენით ჩამოყალიბებული
მიკროკლიმატი, ნიადაგის სახესხვაობები და სტრუქტურა განსაზღვრავს ღვინო
„ნაფარეულის― განსაკუთრებულობას.
მუნიციპალიტეტის ტყეებს გააჩნიათ აგრეთვე უდიდესი პოტენციალი სამონადირეო
მეურნეობის განვითარების, კახური ღორის და ქართული ფუტკრის, სატბორე თევზის
მოშენების თვალსაზრისით.
ს.ნაფარეულში ფუნქციონირებს 3 ღვინის ქარხანა, 2 სასტუმრო, საცხობი, მაღაზიები,
ეთეროვანი ზეთების ქარხანა, თექის, ქვილთისა და მინანქრის სახელოსნოები.
ნაფარეულის მარმარილოს საბადოები იძლევა ძვირფასი სამშენებლო მასალების
წარმოების საშუალებას (ამ მიმართულებით რესურსული პოტენციალი არ არის სრულად
გამოვლენილი და ათვისებული).
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ქალაქების: ახმეტისა და ყვარლის
დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალი საავტომობილო მაგისტრალი; შიდა
მუნიციპალური გზების სიგრძე 61 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 8.649 მცხოვრები (2002); სიმჭიდროვე 15 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 8 სასოფლო დასახლებული პუნქტია, დიდი სოფელია ნაფარეული
(2577 მცხოვრები).
ნაფარეულის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: ნაფარეული, ლაფანყური,
ფშაველი, ლალისყური, ლეჩური, სანიორე, ჯუღაანი და ართანა.
ნაფარეულში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული
შენობის გარდა, არის პოლიციისა და სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობები.
ადმინისტრაციული შენობები მუნიციპალიტეტის კიდევ 4 სოფელშია.
გაზიფიცირება დაწყებულია მხოლოდ სოფელ ნაფარეულში (180 ოჯახი).
პოტენციურ აბონენტთა რაოდენობა (არსებულის ჩათვლით) არის 3369, 2014 წლის
დასაწყისისათვის გაზიფიცირებულია მოსახლეობის 5,3%.
სოფლების მოსახლეობის 3308 კომლიდან, 60-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 93,3 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით, რომელთა
შორის 8 თვითდინებითი წყალსადენია, მოწყობილია 5 სატუმბი ჭაბურღილი. სოფლების
წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა ძირითადად დამაკმაყოფილებელია. ყველა
სოფელში შიდა წყალსადენი ქსელები საჭიროებს რეაბილიტაციას, ს.ლალისყურში ცენტრალურიც, ხოლო ს.ლეჩურში - სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციაა საჭირო.
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განათლება
მუნიციპალიტეტში 7 საჯარო (5 საშუალო და 2 დაწყებითი) სკოლაა, სადაც
სწავლობს 772 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 122 პედაგოგი და 48 ადმინისტრაციულდამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 600 ბავშვია, რომელთგან 150
ბავშვი 5 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 27 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
235 აღსაზრდელზეა გათვლილი, მათგან არც ერთი არაა გაზიფიცირებული.
ს.ნაფარეულში, მიუხედავად მისი სიდიდისა (6 წლამდე ასაკის 179
ბავშვი),
მუნიციპალური საბავშვო ბაღი არ არის, მხოლოდ კერძო ფუნქციონირებს.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 4 დიდი და 1 მინი სტადიონი (ს.
ართანაში).
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
ნაფარეულის მუნიციპალიტეტში 4 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს,
მოსახლეობას „სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 7 ბრიგადა, 17 ექიმისა და ექთნის
შემადგენლობით. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 13,9% (1201 ადამიანი) სიღარიბის
ზღვარს ქვემოთ მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
მუნიციპალიტეტის 5 დასახლებულ პუნქტში არის ბიბლიოთეკა, სადაც
დასაქმებულია 5 თანამშრომელი. ს.ლაფანყურის, ს.ფშაველისა და ს.სანიორეს კულტურის
სახლებს ესაჭიროებათ რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ს.ფშაველში
შემოდგომობით აღნიშნავს საერთო-სახალხო დღესასწაულს „ვაჟაობა―.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
ადგილობრივი ლანდშაფტის მრავალფეროვნება და სილამაზე, ასევე ისტორიული
ძეგლების

სიმრავლე

ხელს

უწყობს

ტურიზმის

განვითარებას.

ს.

ნაფარეულში

შემორჩენილია თავდაცვითი ნაგებობა - ციხე-გალავანი, აშენებული XVIII საუკუნეში
ლეკთაგამუდმებული თავდასხმების დროს, ასევე 8 ეკლესია: წმინდა გიორგის სახელობის,
ღვთისმშობლის, დედა მარიამის, სამების, გმირ კოპალას, წმინდა კვირიკეს, იოანე
ნათლისმცემლის და ხატიაანთი. ლოპოტას ტბის ნაპირებზე გაშენებულია თანამედროვე
სასტუმრო-დასასვენებელი კომპლექსი.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე



მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის
ახალი მუნიციპალური
ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, გაიზრდება 85%-ით.
ნაფარეულის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 27%-ით მატება.
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მცხეთის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაცია
ქ.მცხეთის ტერიტორიის მოსაზღვრისას გათვალისწინებულ იქნა თვითმმართველი
ქალაქისთვის მის გარშემო ე.წ. „ზრდის ზონის― (მიმდებარე სოფლები: მუხათგვერდი,
კარსანი) და ტურისტულ-რეკრეაციული ზონების ქალაქისთვის მიკუთვნების
აუცილებლობა.
თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიის მოსაზღვრამ დარჩენილი ტერიტორიები,
ოროგრაფიული და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, გაყო
ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელ სამ ტერიტორიულ ზონად, სადაც რამდენიმე
თვითმმართველი ერთეულის შექმნის შესაძლებლობაა:
1. მდ. არაგვის ხეობიდან აღმოსავლეთით მდებარე სოფლები, რომელთა
ადმინისტრაციული
ერთეულების/2006
წლამდე
არსებული
საგურამოს
მუნიციპალიტეტი:
საგურამოს,
ცხვარიჭამიას,
ზაქაროს,
ბიწმენდის,
ნავდარაანთკარისა და გალავანის თემების გაერთიანებით შექმნილი ახალი
თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.საგურამო,
2. მდ. მტკვრის ხეობიდან თრიალეთის ქედამდე მდებარე სოფლები, რომელთა
ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული ნიჩბისისა და ძეგვის
თემების გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად
შერჩეულ იქნა ს.ძეგვი;
3. ზემოაღნიშნული 2 ზონისგან მდინარეებით - მტკვრითა და არაგვით გამოყოფილია
მუხრანის ველი, რომლის საგზაო ინფრასტრუქტურის, სატრანსპორტო მიმოსვლის
თავისებურებებისა და ეკონომიკური განვითარების დონის გათვალისწინებით
ოპტიმალურია აქ მდებარე სოფლების ადმინისტრაციული ერთეულების/2006
წლამდე არსებული თემების გაერთიანებით შეიქმნას 2 ახალი თვითმმართველი
ერთეული: მუხრანის მუნიციპალიტეტი (მუხრანის, ციხისძირის, ქანდას, ვაზიანის,
ქსოვრისისა და ქსნის თემების გაერთიანებით) და ნატახტრის მუნიციპალიტეტი
(წილკნის,
ძალისის,
ჩარდახის,
გოროვანის,
წეროვნის,
მისაქციელის,
აღდგომელაანთკარისა და ნატახტრის
თემების გაერთიანებით), რომელთა
ცენტრებად შერჩეულ იქნა, შესაბამისად, ს.მუხრანი და ს.ნატახტარი.
პერსპექტივაში მიზანშეწონილია მუხრანის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში
შევიდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტში მყოფი, მდ.ქსნის ხეობაში მდებარე სოფლები:
ოძისი, ბაქაქურები და ჭაშები, რომლებიც საავტომობილო გზით უშუალოდ ს. მუხრანს
უკავშირდებიან (14,6 კმ), ხოლო დუშეთამდე ამჟამად 55 კმ-ს გავლა უწევთ. ამჟამად ცუდ
მდგომარეობაში მყოფი და მთებზე გამავალი გზის რეაბილიტაციის შემთხვევაშიც კი ამ
სოფლებიდან ქ.დუშეთამდე 26,7 კმ-ია.
შეფასებულ იქნა ამ ოთხი შესაძლო მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალური
ინფრასტრუქტურა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით― განსაზღვრული
კომპეტენციების შესრულებისათვის საჭირო სავარაუდო საბიუჯეტო რესურსი.
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ძეგვის მუნიციპალიტეტს ამჟამინდელი ლისის თამის შემადგენლობაში მყოფი
სოფლებისგან (ზემო ლისი, ქვემო ლისი, წოდორეთი, ბევრეთი, ტაბარუკი, ლელობი,
ძალაანთხევი, ჯიხურა) ასევე მსხალდიდის თემში შემავალი სოფლებისგან (მსხალდიდი,
ნახშირგორა, ნაფეტვრები, მუხათწყარო) მთის ქედი ჰყოფს, რომელზეც გზა საერთოდ არ
გადადის. ამ სოფლების მცხოვრებლებს (933 მოსახლე) მცხეთაში მოსახვედრად უწევთ
ქ.თბილისის გავლა, ამდენად, მიზანშეწონილია აღნიშნული ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ტერიტორიის (192 კმ2) შეერთება ქ.თბილისთან, 2010 წელს
განხორციელებული ცვლილებების ანალოგიურად, როდესაც სოფლები: დიღომი, ძველი
ვეძისი და ლისის მეზობელი თხინვალაც კი დედაქალაქის შემადგენლობაში იქნა
შეყვანილი.
ქვემოთ მოცემულია ქალაქ მცხეთისა და ახალი სასოფლო მუნიციპალიტეტების
ძირითადი პარამეტრები და მოსახლეობაზე ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გავლენის
რაოდენობრივი
მაჩვენებლები,
ასევე
თითოეული
ახალი
თვითმმართველი
ერთეულისათვის - გეოგრაფიულ-ისტორიული ფაქტორებისა და არსებული სოციალური
ინფრასტრუქტურის მოკლე აღწერები.
თვითმმართველი
ერთეული

მოსახლეობის
რაოდენობა,
ათასი
მოსახლე

ფართობ
ი, კვ.კმ.

ცენტრის
მისაწვდომ
ობის
ზრდა, %

მოსახლე
ობის
აქტივობი
ს ზრდა,
%

მცხეთის
მუნიციპალიტეტი

44.829

805

-

-

ქალაქი მცხეთა

8.066

57.95

-

22

45

5

ძეგვის

5.024

66

23

39

5

79

23

42

5

42

15

64

6

91

19

54

5

მუნიციპალიტეტი
საგურამოს
მუნიციპალიტეტი

6.619

ნატახტრის

25.212

მუნიციპალიტეტი
მუხრანის
მუნიციპალიტეტი

15.118

111.87
222.63

132.82
87.75

საჯარო
მოხელეთა
ზღვრული
რაოდენობა

შტატგარეშე
მოსამსახურ
ეთა
ზღვრული
რაოდენობა

სავარაუდო
გათანაბრებით
ი ტრანსფერი,
ათასი ლარი

„სოფლის
პროგრამით―
მისაღები
ჯამური
თანხა, ათასი
ლარი

2,304.5

463.3

103.2

565.3

180.1

2,330.4

440.3

1,784.0

277.7
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მცხეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაცია
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ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
მცხეთის ქალაქის სტატუსი აქვს 1956 წლიდან, ის მცხეთა-მთიანეთის მხარის
ადმინისტრაციული

ცენტრია,

გამოცხადებულია

ქალაქ-მუზეუმად

და

იუნესკოს

მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაშია შეტანილი. მდებარეობს მდინარეების
მტკვრისა და არაგვის შესაყართან, მტკვრის ორივე და არაგვის მარჯვენა ნაპირზე. ზღვის
დონიდან 480 მ, თბილისიდან 21 კმ (რკინიგზით), უკავია 57,95 კვ.კმ ფართობი. მას
ჩრდილო-დასავლეთიდან

ესაზღვრება

ნატახტრის

,

ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან

-

საგურამოს, დასავლთიდან - ძეგვის მუნიციპალიტეტები, ხოლო სამხრეთიდან თვითმმართველი ქალაქის თბილისის ტერიტორია.
ჰავა
მცხეთაში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა (საშუალო წლიური
ტემპერატურა 10,8 °C; იანვარი — 1,1 °C, ივლისი — 22,1 °C). იცის ცივი ზამთარი
(აბსოლუტური მინიმალური — 29 °C) და ცხელი ზაფხული (აბსოლუტური მაქსიმალური
39 °C). ნალექები 590 მმ წელიწადში.
ისტორია
მცხეთის ა და „დიდი მცხეთის ― ტერიტორია დასახლებული იყო ადრინდელი და შუა
ბრინჯაოს ხანიდან (ძვ. წ. III—II ათასწლეული). ძვ. წ. I ათასწლეულის დასაწყისიდან
მცხეთის ისტორიაში აისახა ახლო აღმოსავლეთის უძველეს პოლიტიკურ წარმონაქმნთა
ცხოვრებისათვის დამახასიათებელი დიდი ძვრები — ძვ. მცხეთაში შემოიჭრა ძლიერი
კულტურული ნაკადი, რომელმაც მნიშვნელოვნად განაპირობა ქალაქის ცხოვრება III — IV
საუკუნეებამდე, ძვ. სამოსახლოების განვითარება, მათი ერთ დიდ ქალაქად, დიდ
მცხეთად გაერთიანება, რომლის ერთ-ერთი თავისებურება იყო მოსახლეობის
ეთნოგრაფიული სიჭრელე, მისი სოციალური და პროფესიული დიფერენციაცია.
ლეგენდის თანახმად, ქალაქი დააარსა ეთნარქმა მცხეთოსმა. არსებობს მოსაზრება, რომ
სახელწოდება „მცხეთა― წარმოდგება მესხთა (მოსხები — მუშქები) ტომის სახელიდან.
ძვ. წ. IV საუკუნის ბოლოდან მცხეთა ახლად წარმოქმნილი ქართლის (იბერიის)
სამეფოს პოლიტიკური ცენტრია. ქალაქის დაწინაურებასა და განვითარებას ხელს
უწყობდა ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა — აქ გადიოდა საერთაშორისო
სავაჭრო გზები, რომლებიც მდინარეების არაგვისა მტკვრის გაყოლებით მიემართებოდა.
ანტიკური ხანის დიდი მცხეთა — „არმაზით კერძი ქალაქი― — მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე
და „მუხნარით კერძი ქალაქი― — მტკვრის მარცხენა ნაპირზე — შედგებოდა რამდენიმე,
ერთმანეთისაგან განმხოლოებული უბნისაგან — საკუთრივ მცხეთა, არმაზი, მოგვთაკარი,
სარკინე, წიწამური (იგივე სევსამორა) და სხვა, რომლებიც ერთმანეთს უკავშირდებოდა
ხიდებით. დედაქალაქობის ხანის მცხეთა ქალაქის მხატვართუხუცესისა და
ხუროთმოძღვრის თანამდებობები არსებობდა, ის ხელოსნობისა (მეთუნეობა,
მელითონეობა, ოქრომჭედლობა, ქვით და ხით ხუროობა, მინის წარმოება და სხვა) და
ვაჭრობის მსხვილი ცენტრი იყო.
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ძვ. წ. 65 წელს მცხეთა რომაელმა სარდალმა პომპეუსმა დალაშქრა. გადმოცემით IV
საუკუნის დასაწყისში იერუსალიმიდან მოსული მისიონერი ნინო მცხეთაში
ქრისტიანობას ქადაგებდა (მის მოღვაწეობასთან დაკავშირებული ადგილებია სამთავრო,
სვეტიცხოველი, ჯვარი). 326 წელს მეფე მირიან III-მ და მისმა ოჯახმა ახალი რელიგია
მიიღო. ქრიასტიანობა სახელმწიფო რელიგია გახდა. VI საუკუნის დასაწყისში მეფე დაჩი I
უჯარმელმა მამის — ვახტანგ გორგასლის ანდერძის თანახმად, დედაქალაქი მცხეთიდან
თბილისში გადაიტანა. მცხეთამ დაკარგა პოლიტიკური მნიშვნელობა, მაგრამ იგი
კვლავინდებურად ქვეყნის საეკლესიო ცენტრად დარჩა — აქ იყო საქართველოს
კათოლიკოს-პატრიარქის რეზიდენცია. მომდევნო საუკუნეებში მცხეთის მნიშვნელობა
თანდათან დაქვეითდა. ქართლ-კახეთის სამეფოს რუსეთთან შეერთების (1801) შემდეგ იგი
დუშეთის მაზრის მცირე სოფელიღა იყო.
1872 წელს მცხეთაზე გავიდა ფოთი—თბილისის სარკინიგზო ხაზი. მცხეთაში
ჩატარდა ფართო კეთილმოწყობითი სამუშაოები. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა
ისტორიული ძეგლების დაცვის საქმეს.
ეკონომიკა
თბილისთან სიახლოვე და უამრავი უნიკალური ისტორიულ-არქეოლოგიური
ძეგლის არსებობა, შესანიშნავი ხუროთმოძღვრება, თანამედროვე რესტორნები და
გასართობი

ცენტრები

ქალაქ-მუზეუმში

ტურიზმის

ინტენსიური

განვითარების

შესაძლებლობებს იძლევა. საქართველოს ტურისტულ მარშრუტებში მცხეთის საგანგებო
ადგილი უკავია. ქ. მცხეთაში მოქმედი სასტუმროებიდან აღსანიშნავია „მცხეთა პალასი―
და სასტუმრო სახლი „თამარინდი―, ხოლო რესტორნებიდან - „ზღაპარი―, „სატახტო―,
„დარიალი―, „მცხეთის გუჯარი― და „სერაფიტა―.
ტრანსპორტი
ქალაქში არის ავტოსადგური და რკინიგზის სადგური თბილის—სამტრედიის
ხაზზე. მცხეთა თბილისს უკავშირდება ავტომაგისტრალით
და საავტომობილო
მაგისტრალებით - ქალაქებს: გორსა და დუშეთს. შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 44,7
კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
ქალაქ მცხეთის მოსახლეობის რიცხოვნობა - 7.718 მცხოვრები (2013); სიმჭიდროვე 149 კაცი კვ.კმ-ზე.
განათლება
ქალაქში 2 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 803 მოსწავლე. საჯარო
სკოლებში 69 პედაგოგი და 33 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მცხეთის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 448 ბავშვი 6 საბავშვო ბაღით სარგებლობს,
სადაც დასაქმებულია 80 თანამშრომელი. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა
შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად 500 აღსაზრდელზეა გათვლილი.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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სპორტი
ქალაქში არის 1 სპორტული სკოლა, სადაც ვარჯიშობს 227 მოსწავლე,
დასაქმებულია 18 მწვრთნელი და 37 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალი. ქალაქის
ტერიტორიაზე 1 მინი სტადიონია.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
ქალაქში 1 სტაციონარია, 50 საწოლის სიმძლავრით, სადაც დასაქმებულია 167
მედიცინის მუშაკი. მოსახლეობას ამბულატორიულ სამედიცინო დახმარებას უწევს 1
პოლიკლინიკა 43 თანამშრომლით. ქალაქის მოსახლეობის 6% (463 ადამიანი) სიღარიბის
ზღვარს ქვემოთ მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
ქალაქში ფუნქციონირებს 3 ბიბლიოთეკა, სადაც დასაქმებულია 30 თანამშრომელი,
კულტურის სახლი, სადაც დასაქმებულია 43 თანამშრომელი, 1 სამუსიკო სკოლა, სადაც
სწავლობს 173 მოსწავლე.
ღირსშესანიშნაობანი
ქალაქი-მუზეუმ მცხეთაში უამრავი ღირშესანიშნაობაა, რომელთაგან შეიძლება
თავისი მნიშვნელოვნობით გამოიყოს სვეტიცხოვლის და სამთავროს კომპლექსები,
მცხეთის ჯვარი, ბებრისციხე, არმაზციხე, პომპეუსის ხიდი. მრავალი ისტორიული და
არქეოლოგიური ძეგლი ტურიზმის მძლავრი განვითარების საშუალებას იძლევა.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 15%-ით მატება.
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საგურამოს მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული
ცენტრი
-ს.საგურამო,
1791
მოსახლით
(2013) მდებარეობს მდინარე არაგვის მარცხენა მხარეს, ზღვის დონიდან 1392 მ,
მცხეთიდან 10 კილომეტრის მანძილზე. მუნიციპალიტეტის ფართობი - 198,77 კვ.კმ.
მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება დუშეთის და
თიანეთის
მუნიციპალიტეტები, დასავლეთით - ნატახტრის
მუნიციპალიტეტი, სამხრეთდასავლეთით -თვითმმართველი ქალაქი მცხეთა, აღმოსავლეთით ესაზღვრება საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით- თვითმმართველი ქალაქი თბილისი და გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი.
რელიეფი
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი მორფოლოგიური ელემენტია მუხრანსაგურამოს ვაკე, რომელიც წარმოადგენს მესამეულის წყებებში მოქცეულ ახალგაზრდა
ტექტონიკურ დეპრესიას, რომლის ღერძი ქვაბულის მიმართულებას ემთხვევა. მუხრანსაგურამოს ქვაბულის ფსკერი აგებულია მდინარე არაგვისა და ქსნის პირველი ტერასის
აკუმულაციური რიყნარით. ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილში იჭრება საშუალო სიმაღლის
განედური საგურამოს ქედი, რომელიც იალნოს ქედისდასავლეთ გაგრძელებას
წარმოადგენს. საგურამოს ქედი მის თხემურ ნაწილში პლიოცენის კონგლომერატებითაა
აგებული. სამხრეთ ფერდობზე კი განვითარებულია ზედა სარმატის თიხები და კირქვიანი
ქვიშაქვები. უმაღლესი წერტილია საგურამო (1392 მ).
ისტორია
საგურამოს ტერიტორია შედიოდა ისტორიულ ხერკში, რომელიც, ვახუშტის
მიხედვით, საგურამოსთან ერთად თეზმის ხევსაც მოიცავდა. ხერკის ფიზიკურგეოგრაფიული პირობები სოფლის მეურნეობის მრავალი დარგის განვითარების
შესაძლებლობას ქმნიდა. VIII-IX საუკუნეებში ხერკი კახეთის სამთავროში შედიოდა.
დავით აღმაშენებლის მიერ კახეთის შემოერთების შემდეგ მასზე კონტროლს
საქართველოს სამეფო კარი ახორციელებდა საკუთარი მოხელის საშუალებით. ამავე დროს
ხერკის ყმა-მამულის ნაწილი სვეტიცხოვლისა და შიომღვიმის მონასტრებს ებოძათ. თამარ
მეფის დროს ხერკი კვლავ სამეფო სახლის საკუთრებაა და „ჟინოვანის ქვეყანაში― შედის,
რომელსაც მანდატურთუხუცესი და ამირსპასალარი ჭიაბერი ფლობს, ნაწილს
სამკვიდროდ, ნაწილს სამოხელეოდ. XV საუკუნიდან ხერკი კახეთის სამეფოს
შემადგენლობაში კერძოდ, კახეთის III, რუსთველის ეპისკოპოსის სარდლობის ქვეშ მყოფ
სადროშოში შედის. კახთა მეფემ ალექსანდრე I-მა (დაახლოებით 1476-1511 წლები) ხერკის
ნაწილი გურამ ზევდგინიძესა და მის ძმებს უწყალობა. ამის შემდეგ ეწოდა მას საგურამო.
XVI საუკუნის ბოლოს შეიქმნა გურამიშვილების სათავადო, რომლის ცენტრი სოფელი
საგურამო გახდა.
1705 წელს საგურამოში დაიბადა დავით გურამიშვილი. 1719 წელს საგურამოში
მოხდა ვახტანგ VI-ის და კახეთის მეფე დავით II-ის მოლაპარაკება ლეკთა თარეშის
წინააღმდეგ ერთობლივი მოქმედების თაობაზე. 1750 წელს მეფე ერეკლე II-მ
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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საგურამოსთან სასტიკად დაამარცხა ჭარ-დაღესტნელები. 1863 წელს ილია ჭავჭავაძემ
იქორწილა ოლღა თადეოზის ასულ გურამიშვილზე, რომელმაც მამისგან მემკვიდრეობით
საგურამო მიიღო.
ჰავა
მუნიციპალიტეტი მოქცეულია ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავის ოლქში.
მუხრან-საგურამოს ვაკეზე ჰავა ზომიერად ნოტიოა, იცის ცხელი ზაფხული და ზომიერად
ცივი ზამთარი. ჰაერის საშუალო წლიური ტრემპერატურაა 10.8°, იანვრის -1.1°. ნალექები
590 მმ წელიწადში. მუხრან-საგურამოს ქვაბულში ქარებს მნიშვნელოვანი სიჩქარე აქვთ
(წლიურად საშუალოდ 3,6 მ/სეკ). საგურამოს ქედზე ჰავა ზომიერად ნოტიოა, იცის
ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი ზაფხული.
ნიადაგები
მუხრან-საგურამოს ვაკეზე გაბატონებულია ალუვიური კარბონატული და მდელოს
ყავისფერი ნიადაგები. მდელოს ყავისფერი ნიადაგებია აგრეთვე მტკვრისპირა ვაკეზე.
ფართოდაა გავრცელებული ასევე ტყის ყავისფერი ნიადაგები. საგურამოს ქედზე
გვხვდება ტყის ყომრალი ნიადაგი. მდინარეთა ტერასებზე გაბატონებულია ალუვიური
თიხნარი კარბონატული ნიადაგი.
ფლორა და ფაუნა
მუხრან-საგურამოს ვაკეზე არის ჯაგეკლიანი სტეპი ტყის ელემენტებით – შავჯაგა,
გრაკლა, ძეძვი, ქართული ნუში, ბერსელა. საგურამოს ქედის კალთები შემოსილია
ფოთლოვანი (მუხა, რცხილა, წიფელი) ტყით. არის ასევე რელიქტური კოლხური
ელემენტები: ჭყორი, სურო და ბზა. მუნიციპალიტეტის ფაუნის სიმდიდრეს უპირველეს
ყოვლისა განაპირობებს საგურამოს ნაკრძალი, რომელიც დაარსდა 1946 წელს.
ძუძუმწოვარი ცხოველებიდან აქ გავრცელებულია კავკასიური ირემი, შველი, კავკასიური
მურა დათვი, მგელი, მელა, ტურა, ფოცხვერი, კურდღელი, მაჩვი, თეთრყელა კვერნა,
წავი, ძილგუდა, გარეული ღორი, დედოფალა და სხვ. ორნითოფაუნას ქმნის მწყერი,
გარეული მტრედი, კაკაბი, ყვავი, კაჭკაჭი, ქორი, ხოხობი და სხვ.
ეკონომიკა
სოფლის მეურნეობის ძირითადი დარგებია მებოსტნეობა-მებაღეობა, მევენახეობა,
მეხილეობა, მეცხოველეობა, მოჰყავთ მარცვლეული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
5332 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია, მ.შ. 2888 ჰა - სახნავი, 390 ჰა-სათიბი და
812 ჰა - საძოვარი, ხეხილი გაშენებულია 1310 ჰექტარზე.
ს.საგურამოში განთავსებულია შპს „კამპა―, რომელიც ამზადებს წვენებს. სამშენებლო
მასალების მოპოვება მიმდინარეობს არაგვის ხეობაში, ს.საგურამოსა და ს.წიწამურთან,
სადაც მოიპოვება ქვიშა. 2014 წლის დასაწყისისათვის მუნიციპალიტეტში არსებული
არასასოფლო-სამეურნეო მიწის დასაბეგრი ბაზა 4.993.171 კვ.მ.-ს შეადგენს.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 5.202 მცხოვრები; სიმჭიდროვე - 26 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 19 სასოფლო დასახლებული პუნქტია.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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საგურამოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: საგურამო, ახალსოფელი,
შანკევანი, წიწამური, ცხვარიჭამია, თეზამი, კევლიანი, გალავანი, არაშენდა, ბიწმენდი,
ბურიანი, ზაქარო, კოტორაანტკარი, ნავდარაანთკარი, წინამძღვრიანთკარი, ჭილაანთკარი,
ლელუბანი, მამკოდა და მშრალახევი.
სოფლების მოსახლეობის 2583 კომლიდან, 50-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 114,2 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით.
სოფლების
წყალმომარაგების
სისტემების
მდგომარეობა
ძირითადად
დამაკმაყოფილებელია, გარდა 4 სოფლისა, სადაც სისტემა ცუდ მდგომარეობაშია.
ტრანსპორტი
შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 101,6 კილომეტრია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 3 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 2 საშუალო და 1 - საბაზო, სადაც
სწავლობს 535 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 70 პედაგოგი და 19 ადმინისტრაციულდამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 363 ბავშვია, რომელთგან 176
ბავშვი 2 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 42 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
200 აღსაზრდელზეა გათვლილი.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფუნქციონირებს 2 სპორტული სექცია, სადაც 3
პედაგოგი ავარჯიშებს 57 მოწაფეს, მოწყობილია 2 დიდი და 1 მინი სტადიონი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში 2 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს, მოსახლეობას
„სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 4 ბრიგადა, 8 ექიმისა და ექთნის
შემადგენლობით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 10% (635 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
ს.საგურამოში ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლა, სადაც დასაქმებულია 6 პედაგოგი
და 70 მოზარდი იღებს განათლებას. ამავე სოფელშია კულტურის სახლი 3
თანამშრომლით.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ილია ჭავჭავაძის (18371907) სახლ-მუზეუმის კომპლექსი საგურამოში მოიცავს საცხოვრებელ სახლს დამხმარე
ნაგებობებით და ჭავჭავაძისეულ მამულს ბაღ-ვენახით.
მუზეუმის სტაციონარულ ექსპოზიციაში წარმოდგენილია მწერლის მემორიალური
ნივთები, მე-19 ს-ის ქართული კულტურის წარმომადგენელთა ფოტოპორტრეტები და
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ეპოქის ყოფის ამსახველი ფოტომასალები, მწერლის ხელნაწერები, მისივე გამოცემული
პერიოდიკის ნიმუშები (‖ივერია‖, ‖საქართველოს მოამბე‖ და სხვ.), მე-19 ს-ის ქართული
და უცხოეთის სახვითი ხელოვნების ნიმუშები: ფრანგი მხატვრის გარნიეს ‖ჟაკ დე მოლის
მიღება ტამპლიერების ორდენში‖, ვერნეს ‖მაზეპა მგლების გარემოცვაში‖, უცნობი ფრანგი
მხატვრის ფერწერული ტილო ‖შიში‖, ლადო გუდიაშვილის, უჩა ჯაფარიძის, იაკობ
ნიკოლაძის ნამუშევრები; XVIII- XIX ს.ს. გერმანული წარმოების დეკორატიული და
საყოფაცხოვრებო ჭურჭელი, ავეჯი და სხვა.
აღმოსავლეთ საქართველოში გავრცელებული მარნების ტიპის ერთ-ერთ
თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს სოფელ საგურამოში თადეოზ გურამიშვილისეული
მარანი, რომელიც ამავდროულად უნიკალური ხუროთმოძღვრული ძეგლია. მნახველებს
დღესაც აოცებს ამ მარნის ჩუქურთმები და მორთულობა, სიდიდე და საერთოდ მისი
გრანდიოზულობა.
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლია ზედაზენის მონასტერი, მცხეთის ჩრდილოეთაღმოსავლეთით, არაგვის მარცხენა ნაპირზე, საგურამოს ქედზე. ადრეულ ეპოქაში აქ
აღმართული ყოფილა ზადენის კერპი, რომლის ადგილას VI საუკუნის 40-იან წლებში
ასურელ მამას იოანეს ქართული მონასტერი დაუარსებია. XIX საუკუნეში ზედაზენის
მონასტერში მოღვაწე ერთ-ერთ ქართველ მწიგნობრის მიქაელ წინამძღვრის ინიციატივით
დაიწერა იოანე ზედაზნელის ცხოვრების მეტაფრასული რედაქცია. სამონასტრო
ნაგებობათაგან დღეისათვის შემორჩენილია ნათლისმცემლის სამნავიანი ბაზილიკა,
რომელიც ადრინდელი დარბაზული ეკლესიის ადგილას VIII საუკუნის დასასრულს
აშენდა.
ს.საგურამოში რამდენიმე ისტორიული ძეგლია. აგურის საყდარი დგას ილია
ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის სამხრეთით 3-4 კილომეტრზე, ხშირტყიან მთის ფერდობზე.
აგურის საყდარი შედგება ორი ნაგებობისაგან: მცირე დარბაზული ეკლესიისა და მასზე
ჩრდილოეთიდან მიშენებული სამეკლესიანი ბაზილიკისაგან. ეკლესია ღვთისმშობელი
დგას სოფლის სამხრეთით 300-400 მეტრზე, სასაფლაოზე. თარიღდება განვითარებული
ფეოდალური ხანით.
ქასურის წმ. გიორგის ეკლესია მდებარეობს საგურამოს სამხრეთით, ზედაზენის
მონასტრისაკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს, მთა ზედაზენის ფერდზე, ტყეში.
სახელწოდება „ქასური― მომდინარეობს ქვის იმ ჯიშის სახელისაგან, რომლის კარგად
გათლილი კადრებისაგანაც არის აშენებული ტაძარი. ასურელი მამის, იოანე ზედაზნელის
ცხოვრების მიხედვით, საგურამოს ქასურის წმ. გიორგის სამონასტრო ეკლესია
დაარსებულია VI საუკუნეში მოღვაწე ასურელი მამის, იოანე ზედაზნელის მოწაფის, თათა
სტეფანწმინდელის მიერ.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 79%-ით,



საგურამოს მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 23%-ით მატება.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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საგურამოს მუნიციპალიტეტი

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ძეგვის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.ძეგვი, 3010 მოსახლით, (2013)
მდებარეობს
მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს, რკინიგზის სადგურ ძეგვიდან 2 კილომეტრში, ზღვის
დონიდან 560 მ სიმაღლეზე. ქალაქ მცხეთიდან დაშორებულია 9 კილომეტრით.
მუნიციპალიტეტის ფართობი - 111,87 კვ.კმ.
მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება
მუხრანისა და ნატახტრის
მუნიციპალიტეტები,
დასავლეთით
ესაზღვრება
კასპის
მუნიციპალიტეტი,
აღმოსავლეთით - თვითმმართველი ქალაქი მცხეთა, სამხრეთით- თვითმმართველი
ქალაქი თბილისი.
რელიეფი
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი მორფოლოგიური ელემენტია მუხრანსაგურამოს ვაკე, რომელიც წარმოადგენს მესამეულის წყებებში მოქცეულ ახალგაზრდა
ტექტონიკურ დეპრესიას, რომლის ღერძი ქვაბულის მიმართულებას ემთხვევა. მუხრანსაგურამოს ქვაბულის ფსკერი აგებულია მდინარე არაგვისა და ქსნის პირველი ტერასის
აკუმულაციური რიყნარით.
ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილში იჭრება
საწკეპელას ქედი, რომელიც ქმნის
თრიალეთის ქედისჩრდილო-აღმოსავლეთ განშტოებას. მნიშვნელოვანი მთებია:
ტაბარუკი (1466 მ) და ვერეს დიდგორი (1648 მ). ქედის თხემი ქალაქ მცხეთის თან 667 მ
აბსოლუტური სიმაღლისაა. საწკეპელას ქედის აღმოსავლურ დაბოლოებას ეწოდება
არმაზის ქედი, რომლის სიმაღლე 1125 მ-მდეა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მიედინება მდ. ხეკორძულა (სიგრძე 12,8 კმ) იწყება თრიალეთის ქედის ჩრდილოეთ
კალთაზე. იკვებება თოვლის, წვიმისა და მიწისქვეშა წყლით. წყალდიდობა გაზაფხულზეა,
წლის დანარჩენ დროს კი წყალმცირობაა. საშუალო წლიური ხარჯი 0,31 მ³/წმ.
მუნიციპალიტეტის დასავლეთ საზღვართან ჩამოედინება მდინარე ქსანი, ხოლო
მდ.მტკვარი შემოსაზღვრავს მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთიდან და გამოჰყოფს მუხრანის
ველისგან.
ჰავა
მუნიციპალიტეტი ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა (საშუალო წლიური
ტემპერატურა 10,8°C; იანვარი — 1,1 °C, ივლისი — 22,1 °C). იცის ცივი ზამთარი
(აბსოლუტური მინიმალური —29 °C) და ცხელი ზაფხული (აბსოლუტური მაქსიმალური
39 °C). ნალექები 590 მმ წელიწადში.
ნიადაგები
მუხრან-საგურამოს ვაკეზე გაბატონებულია ალუვიური კარბონატული და მდელოს
ყავისფერი ნიადაგები. მდელოს ყავისფერი ნიადაგებია აგრეთვე მტკვრისპირა ვაკეზე. და
თრიალეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთის მთისწინეთში. ფართოდაა გავრცელებული ასევე
ტყის ყავისფერი ნიადაგები. თრიალეთის ქედებზე გვხვდება ტყის ყომრალი ნიადაგი.
მდინარეთა ტერასებზე გაბატონებულია ალუვიური თიხნარი კარბონატული ნიადაგი.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013

45

ფლორა და ფაუნა
მუხრან-საგურამოს ვაკეზე არის ჯაგეკლიანი სტეპი ტყის ელემენტებით – შავჯაგა,
გრაკლა, ძეძვი, ქართული ნუში, ბერსელა. საგურამოს ქედის კალთები შემოსილია
ფოთლოვანი (მუხა, რცხილა, წიფელი) ტყით. არის ასევე რელიქტური კოლხური
ელემენტები: ჭყორი, სურო და ბზა. არმაზის ქედის ჩრდილო კალთაზე არიდული ნათელი
ტყეა, სადაც უმეტესად ხარობს ღვია. ძუძუმწოვარი ცხოველებიდან აქ გავრცელებულია
კავკასიური ირემი, შველი, კავკასიური მურა დათვი, მგელი, მელა, ტურა, ფოცხვერი,
კურდღელი, მაჩვი, თეთრყელა კვერნა, წავი, ძილგუდა, გარეული ღორი, დედოფალა და
სხვ. ორნითოფაუნას ქმნის მწყერი, გარეული მტრედი, კაკაბი, ყვავი, კაჭკაჭი, ქორი,
ხოხობი და სხვ.
ისტორია
ძეგვი (ძაგუი, ძეგუი) არქეოლოგიური მასალის მიხედვით ანტიკურ ხანაში უკვე
დასახლებულია. ძეგვზე გადიოდა მნიშვნელოვანი გზები, რომლებიც ერთის მხრივ შიდა
ქართლს ქვემო და ზემო ქართლთან, ხოლო მეორეს მხრივ ბარს მთასთან აკავშირებდა.
ძეგვში უძველესი დროიდანვე ყოფილა საბაჟო, რომელსაც მნიშვნელობა შუა საუკენეებშიც
არ დაუკარგავს. XII საუკუნეში ძეგვი საკათალიკოსო სოფელია და სვეტიცხოვლის
სასარგებლოდ გარკვეული გამოსაღებები ეკისრება. ამასთან სვეტიცხოვლის ფეოდალურ
დამოკიდებულებაში მთლიანად ძეგვის თემი - „ერთობლივ ძეგველებია― მოქცეული და
არა ცალკეული გლეხური კომლები. „ერთობლივ ძეგველები― საკათალიკოსო დროშის ქვეშ
ყოველთვის საუკეთესო სამხედრო. რაზმს აყენებდნენ. ვახტანგ VI-ის 1720 წლის საბუთის
მიხედვით XVIII საუკუნის პირველ ნახევარში ძეგვიდან საუკეთესოდ შეიარაღებული 50
მეთოფე გამოდიოდა, რომლის 2/3 მხედარი იყო. ასეთი სამხედრო რაზმის
გამოყვანისათვის სოფელს ძლიერი ეკონომიკური საფუძველი უნდა ჰქონოდა.
XVI
საუკუნის
60-იან
წლებში
ქართლის
მეფე
სიმონმა
თბილისის
ყიზილბაშებისაგან გათავისუფლება დაისახა მიზნად. ქართლელების დასახმარებლად
კახეთის მეფე ლევანმა დიდი რაზმი გამოგზავნა თავისი ვაჟის გიორგის მეთაურობით.
ქართლ-კახეთის შეერთებული ლაშქარი ციხედიდს (ახლანდელი რკინიგზის სადგური
ძეგვი) მიდამოებში დაბანაკდა. მუხათგვერდთან დაყენებული გუშაგის უგულისყურობამ
მტერს საშუალება მისცა მოულოდნელად დასხმოდა თავს ქართველთა ბანაკს.
მიუხედავად ამისა ქართველებმა მტერს მამაცური წინააღმდეგობა გაუწიეს და დიდი
ზარალიც მიაყენეს. ყიზილბაშთა ლაშქარი განჯის ხანის სარდლობით ერთიან იერიშზე
გადავიდა. არც ამან შეაკრთო ქართველთა ჯარი, მაგრამ ბრძოლაში დაიღუპა კახთა მეფის
ძე გიორგი. კახელები მომაკვდავ უფლისწულს მისცვივდნენ და ბრძოლა მიატოვეს.
ბრძოლის ბედი ყიზილბაშთა სასარგებლოდ წარიმართა. ქართველებმა უკან დაიხიეს.
მრავალი ქართველი გაწყდა. თვითონ სიმონ მეფემ ხმლით გაიკაფა გზა და გორში ავიდა.
თბილისის განთავისუფლება ამჯერად ვერ მოხერხდა.
ძეგველები ხშირად გამოდიოდნენ მონასტრის განმგებლებისა და ძეგვის მოურავის
თვითნებობის წინააღმდეგ. XVII საუკუნის მეორე ნახევარში მათ უარი თქვეს კულუხის
გადახდაზე გადიდებული ერთეულით „დიდი კოკით― და მოითხოვეს „თორმეტიანი
კოკის― დაწესება. ამასთან კათალიკოსს უნდა მოეშალა „სასახლე ძეგვის თავს― და
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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გაეთავისუფლებინა ძეგველები მონასტრის განმგებლების სასარგებლოდ ქერისა და პურის
გამოსაღებისაგან. კათალიკოსმა შეასრულა ძეგველების მოთხოვნა - დააწესა „თორმეტიანი
კოკა―, ხოლო მონასტრის მსახურთათვის პურისა და ქერის გაღება თვითონ იკისრა.
ეკონომიკა
სოფლის მეურნეობის ძირითადი დარგებია მებოსტნეობა-მებაღეობა, მევენახეობა,
მეხილეობა, მეცხოველეობა, მესაქონლეობა, მოჰყავთ მარცვლეული. მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე 3234 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია, მ.შ. 909 ჰა - სახნავი, 180
ჰა-სათიბი და 1889 ჰა - საძოვარი, ხეხილი გაშენებულია 256 ჰექტარზე.
მუნიციპალიტეტი მდიდარია მინერალური რესურსებით: ს.ძეგვის მიდამოებში
1675840 ათ.ტონა ცეოლითის მარაგებია, მისი მოპოვება ამჟამად შეჩერებულია; ნიჩბისთან
ქვიშა-ხრეშის მარაგებია 4500 ათ.ტ. ოდენობით; ს. სასხორთან 2 საბადოა: საცემენტე
კირქვის 143693 ათ. ტ. მარაგით და საკირე კირქვის 6547 ათ. ტ. მარაგით; 2014 წლის
დასაწყისისათვის მუნიციპალიტეტში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწის
დასაბეგრი ბაზა 290.060 კვ.მ.-ს შეადგენს.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის საავტომობილო გზა თბილისიდან კასპის
მუნიციპალიტეტის სოფლებამდე, რკინიგზის მაგისტრალური ხაზი თბილისი-ხაშური,
შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 34 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 4.781 მცხოვრები; სიმჭიდროვე — 48 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 7 სასოფლო დასახლებული პუნქტია.
ძეგვის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: ქვემო ნიჩბისი, ახალი ნიჩბისი,
ზემო ნიჩბისი, სასხორი, ძეგვი, სათოვლე და ხეკორძი.
სოფლების მოსახლეობის 1700 კომლიდან, 75-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 74,7 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით. სოფლების
წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 2 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 508 მოსწავლე.
საჯარო სკოლებში 43 პედაგოგი და 21 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 334 ბავშვია, რომელთგან 90
ბავშვი 2 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 42 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
220 აღსაზრდელზეა გათვლილი.
ს.ძეგვში არის 1 სპორტული დარბაზი, ფუნქციონირებს 2 სპორტული სექცია, სადაც
5 პედაგოგი ავარჯიშებს 75 მოწაფეს, მოწყობილია 1 მინი სტადიონი.
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ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში 2 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს, მოსახლეობას
„სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 4 ბრიგადა, 9 ექიმისა და ექთნის
შემადგენლობით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 20% (1016 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
სოფელ ძეგვში შემონახულია შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების
ძეგლები, რომელთაგან აღსანიშნავია ერთნავიანი დარბაზული ეკლესია. სოფლის
მიდამოებში რამდენიმე მცირე ზომის დარბაზული ეკლესიაა, მათ შორის X საუკუნის
ბოძის საყდარი, რომლის ინტერიერში XI-XII საუკუნეების მოხატულობის ფრაგმენტებია.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 66%-ით.


ძეგვის

მუნიციპალიტეტში

მოსალოდნელია

მოქალაქეთა

საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აქტივობის 23%-ით მატება.
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ძეგვის მუნიციპალიტეტი
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ნატახტრის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.ნატახტარი, 1146 მოსახლით, (2013) მდებარეობს
მდინარე
არაგვის მარჯვენა მხარეს, მცხეთიდან 14 კილომეტრის მანძილზე.
მუნიციპალიტეტის ფართობი - 99,88 კვ.კმ.
მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება
დუშეთის მუნიციპალიტეტი,
დასავლეთით ესაზღვრება მუხრანის მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთით მდ. არაგვი
გამოჰყოფს საგურამოს მუნიციპალიტეტისაგან, სამხრეთით - ძეგვის მუნიციპალიტეტი და
თვითმმართველი ქალაქი მცხეთა.
რელიეფი
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი მორფოლოგიური ელემენტია მუხრანსაგურამოს ვაკე, რომელიც წარმოადგენს მესამეულის წყებებში მოქცეულ ახალგაზრდა
ტექტონიკურ დეპრესიას, რომლის ღერძი ქვაბულის მიმართულებას ემთხვევა. მუხრანსაგურამოს ქვაბულის ფსკერი აგებულია მდინარე არაგვისა და ქსნის პირველი ტერასის
აკუმულაციური რიყნარით.
მდინარეებს არაგვსა და ქსანს შორის გაწოლილია სხალტბის სერი, რომელიც
კუესტუსებურია და გამორჩეულია თავისი მაღალი ფლატით, რომელიც ნეოგენური
კონგლომერატებით არის აგებული. სხალტბის ქედის სიგრძე 12 კმ-ია, ხოლო სიმაღლე
1091 მ. აქ არის წარმოდგენილი ბედლენდური რელიეფი, რომელიც შემოსილია
ქსეროფილური მცენარეულობით.
ჰავა
მუნიციპალიტეტი ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა (საშუალო წლიური
ტემპერატურა 10,8°C; იანვარი — 1,1 °C, ივლისი — 22,1 °C). იცის ცივი ზამთარი
(აბსოლუტური მინიმალური —29 °C) და ცხელი ზაფხული (აბსოლუტური მაქსიმალური
39 °C). ნალექები 590 მმ წელიწადში.
ნიადაგები
მუხრან-საგურამოს ვაკეზე გაბატონებულია ალუვიური კარბონატული და მდელოს
ყავისფერი ნიადაგები. მდელოს ყავისფერი ნიადაგებია აგრეთვე მტკვრისპირა ვაკეზე.
ფლორა და ფაუნა
მუხრან-საგურამოს ვაკეზე არის ჯაგეკლიანი სტეპი ტყის ელემენტებით – შავჯაგა,
გრაკლა, ძეძვი, ქართული ნუში, ბერსელა.
ძუძუმწოვარი ცხოველებიდან აქ გავრცელებულია მგელი,
მელა,
ტურა,
ფოცხვერი, კურდღელი, მაჩვი, თეთრყელა კვერნა, წავი, ძილგუდა, გარეული ღორი,
დედოფალა და სხვ. ორნითოფაუნას ქმნის მწყერი, გარეული მტრედი, კაკაბი, ყვავი,
კაჭკაჭი, ქორი, ხოხობი და სხვ.
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ისტორია
სოფელ ნატახტრის
ძველი სახელწოდებაა საფურცლე (ამ ადგილას
გავრცელებული ყოფილა სააბრეშუმო თუთის ხის ჯიში) და ისტორიულ წყაროებში II
საუკუნიდან მოიხსენიებოდა. II საუკუნეში ქართლის მეფე ამაზასპმა აქ დაამარცხა
ალანთა ლაშქარი. გადმოცემით IV საუკუნეში ქართველთა განმანათლებელ ნინოს
მცხეთის მოსახლეობასთან ერთად საფურცლელი მწყემსებიც მიეგებნენ. 1514 წელს
კახეთის მეფემ გიორგი II-მ (ავგიორგი) საფურცლეში მოკლა მამამისი ალექსანდრე I.
სოფელი სამუხრანბატონოს შექმნამდე სვეტიცხოვლის კუთვნილება იყო. XVII საუკუნის
20-იან წლებში ზურაბ არაგვის ერისთავმა „ხმლით აიღო― სოფელი და სვეტიცხოველს
დაუბრუნა. ნატახტარზე გადიოდა მნიშვნელოვანი გზები. 1560 წელს თბილისის ციხეში
მყოფმა ყიზილბაშებმა საფურცლესთან გამართულ ბრძოლაში შეიპყრეს სიმონ I-ის
ერთგული ბაგრატ მუხრანბატონის შვილი არჩილი. 1630 წელს თეიმურაზ II-მ
საფურცლეში პურობაზე მიიწვია ზურაბ არაგვის ერისთავი და მოაკვლევინა.
მუნიციპალიტეტი მოიცავს წილკნის
ისტორიულ-გეოგრაფიულ
რეგიონს.
სახელწოდება მომდინარეობა სიტყვისაგან "წინკარი" (წინკარი>წირკანი>წილკანი).
წილკანი საქართველოს ერთ-ერთი პირველი მხარეა, სადაც ქრისტიანული რელიგია
გავრცელდა. ტრადიციის თანახმად, IV საუკუნის 30-იან წლებში ქართველთა
განმანათლებელმა ნინომ წობენში სხვა მთიელებთან ერთად წილკნელებსაც მიაღებინა
ქრისტიანობა. VI საუკუნეში წილკანში მოღვაწეობდა ისე წილკნელი, ერთ-ერთი12
ასურელი მამათაგანი. წილკნის მხარე შედიოდა წილკნის საეპისკოპოსოში. მასში
შედიოდა მუხრანი, ბაზალეთი, მთიულეთი, გუდამაყარი და ხევი. VIII-IX საუკუნეებში
წილკანი ხან ქართლის, ხან კახეთის შემადგენლობაშია. მის მითვისებას ცდილობდნენ
მუხრანის ერისთავები ძაგანისძეები. XI საუკუნეში ერისთავის ძმამ მოდესტომ წილკნის
საეპისკოპოსოს ყმა-მამული მიიტაცა. დავით აღმაშენებელმა მოტაცებული მიწები კვლავ
საეპისკოპოსოს დაუბრუნა. XI საუკუნის 60-იან წლებში ბაგრატ IV-მ წილკანთან
დაამარცხა და გააქცია განძის ამირა ფადლონი. XVII-XVIII საუკუნეებში წილკანი თურქთა,
ყიზილბაშთა და, განსაკუთრებით, ლეკთა თარეშმა დიდად დააზარალა.
ეკონომიკა
სოფლის მეურნეობის ძირითადი დარგებია მებოსტნეობა-მებაღეობა, მევენახეობა,
მეხილეობა, მეცხოველეობა, მესაქონლეობა, მოჰყავთ მარცვლეული. მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე 3234 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია, მ.შ. 909 ჰა - სახნავი, 180
ჰა-სათიბი და 1889 ჰა - საძოვარი, ხეხილი გაშენებულია 256 ჰექტარზე.
მუნიციპალიტეტში მოქმედებს რამოდენიმე მსხვილი საწარმო :
სოფ. ნატახტარში მუშაობს ლუდსახარში ,,ნატახტარი― და მოქმედებს თანამედროვე
ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სასაკლაო, შპს ,,ბარამბო‘‘ აწარმოებს შოკოლადს და სხვა
ტკბილ ნუგბარს.
ს.წეროვანში შპს ,,ნეოპრინტი‘‘ აწარმოებს ქაღალდს, რომელიც გადის ექსპორტზე.
მომავალში საწარმო აპირებს მისი ეკონომიკური მაჩვენებლის გაზრდას 10 %-ით;
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აგროკონსორციუმი ,,წეროვანი ‗‘ რძისა და სოიოს გადამუშავებით აწარმოებს სხვადასხვა
სახის საკვებ პროდუქტებს.
ახალ წეროვანში (ლტოლვილთა დასახლება) მოქმედებს საწარმო, რომელიც აწარმოებს
სხვადასხვა სახის პარფიუმერულ ნაწარმს .
მუნიციპალიტეტში მოქმედებს
მეფრინველეობის ფაბრიკა.

და

წარმატებულად

მუშაობს

რამოდენიმე

მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 13.804 მცხოვრები; სიმჭიდროვე — 116 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 17 სასოფლო დასახლებული პუნქტია.
ნატახტრის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: წილკანი, ერედა, ძალისი,
მისაქციელი, აღდგომელაანთკარი, ახალდაბა, ახალუბანი, ლამი, ნავაზი, ნატახტარი,
უფურეთი, ფრეზეთი, წეროვანი, გოროვანი, სხალტბა, ლამი და ჩარდახი.
სოფლების მოსახლეობის 8204 კომლიდან, 100% უზრუნველყოფილია სასმელი
წყლით, რაც ხორციელდება 123,6 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით. სოფლების
წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის 2 მნიშვნელოვანი საავტომობილო
მაგისტრალი - „საქართველოს სამხედრო გზა― თბილისი-სტეფანწმინდა და თბილისიგორის ავტომაგისტრალი, რომლებიც ერთმანეთს ს.ნატახტართან უერთდება. შიდა
მუნიციპალური გზების სიგრძე 130 კილომეტრია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 11 საჯარო საშუალო სკოლაა, მ.შ. 8 საშუალო და 3 საბაზო,
სადაც სწავლობს 2558 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 276 პედაგოგი და 104
ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 702 ბავშვია, რომელთგან 420
ბავშვი 6 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 83 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
530 აღსაზრდელზეა გათვლილი.
მუნიციპალიტეტში 2 სპორტული დარბაზია, ფუნქციონირებს 3 სპორტული სექცია,
სადაც 4 პედაგოგი ავარჯიშებს 76 მოწაფეს
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში 5 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს, მოსახლეობას
„სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 8 ბრიგადა, 17 ექიმისა და ექთნის
შემადგენლობით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 13% (3331 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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კულტურა
მუნიციპალიტეტში 3 სასოფლო კლუბია, სადაც მუშაობს 9 თანამშრომელი, სოფელ
ძალისში ფუნქციონირებს ლიტერატურული თეატრი 1 თანამშრომლით და ს.ნატახტარში
-თოჯინების თეატრი, 1 თანამშრომლით. სოფელ ნატახტრის კლუბთან თოჯინების
თეატრი 1987 წელს შეიქმნა და ძირითადად ბავშვებით არის დაკომპლექტებული.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
აეროდრომი "ნატახტარი" მდებარეობს 25 კმ-ში ქ. თბილისიდან ჩრდილოდასავლეთით 45 ჰა მოცულობის მონაკვეთზე, ის ავიაკომპანია "აირ სერვისი"-ს ბაზირების
ცენტრია. აეროდრომს გააჩნია: 950 სიგრძის და 50 მ სიგანის გრუნტის ასაფრენ-დასაფრენი
ბილიკი; თვითმფრინავები: C-172, C-182, AN-2, Bekas X32; ვერტმფრენები: Augusta 109 E,
Mi-8; საავიაციო ტექნიკის შესანახი ანგარი; პილოტთა სკოლის შენობა. აეროდრომის
ტერიტორიაზე მდებარეობს სასტუმროს კომპლექსი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალი ისტორიული ძეგლია: სოფელ
ნატახტრის ცენტრში დგას იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია, აგებული XIX საუკუნის
მეორე ნახევარში, სოფლის სამხრეთით არის კვირაცხოვლის ეკლესია;
ს.წილკნის
ცენტრში დგას ღვთისმშობლის ტაძრის კომპლექსი, რომელშიც შედის ღვთისმშობლის
ეკლესია და ციხე-გალავანი; ს. მისაქციელის სამხრეთ-დასავლეთით არის ღვთისმშობლის
შობის სახელობის ეკლესია, აგებული XIX საუკუნეში და ა.შ.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 42%-ით.


ნატახტრის

მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აქტივობის 15%-ით მატება.
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ნატახტრის მუნიციპალიტეტი
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მუხრანის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი - ს.მუხრანი, 8260 მოსახლით, (2013) მდებარეობს
მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს, ზღვის დონიდან 560მ სიმაღლეზე. ქალაქ მცხეთიდან
დაშორებულია
9 კილომეტრით, რკინიგზის სადგურ ძეგვიდან 2 კილომეტრში.
მუნიციპალიტეტის ფართობი - 87,75 კვ.კმ.
მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება
დუშეთის მუნიციპალიტეტი,
დასავლეთით ესაზღვრება
კასპის მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთით ნატახტრის
მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით - ძეგვის მუნიციპალიტეტი.
რელიეფი
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიის
ერთ-ერთი
მთავარი
მორფოლოგიური
ელემენტია მუხრან-საგურამოს ვაკე, რომელიც წარმოადგენს მესამეულის წყებებში
მოქცეულ ახალგაზრდა ტექტონიკურ დეპრესიას, რომლის ღერძი ქვაბულის
მიმართულებას ემთხვევა. მუხრან-საგურამოს ქვაბულის ფსკერი აგებულია მდინარე
არაგვისა და ქსნის პირველი ტერასის აკუმულაციური რიყნარით.
მდინარეებს არაგვსა და ქსანს შორის გაწოლილია სხალტბის სერი, რომელიც
კუესტუსებურია და გამორჩეულია თავისი მაღალი ფლატით, რომელიც ნეოგენური
კონგლომერატებით არის აგებული. სხალტბის ქედის სიგრძე 12 კმ-ია, ხოლო სიმაღლე
1091 მ. აქ არის წარმოდგენილი ბედლენდური რელიეფი, რომელიც შემოსილია
ქსეროფილური მცენარეულობით.
ჰავა
მუნიციპალიტეტი ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა (საშუალო წლიური
ტემპერატურა 10,8°C; იანვარი — 1,1 °C, ივლისი — 22,1 °C). იცის ცივი ზამთარი
(აბსოლუტური მინიმალური —29 °C) და ცხელი ზაფხული (აბსოლუტური მაქსიმალური
39 °C). ნალექები 590 მმ წელიწადში.
ნიადაგები
მუხრან-საგურამოს ვაკეზე გაბატონებულია ალუვიური კარბონატული და მდელოს
ყავისფერი ნიადაგები. მდელოს ყავისფერი ნიადაგებია აგრეთვე მტკვრისპირა ვაკეზე. და
თრიალეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთის მთისწინეთში.
ფლორა და ფაუნა
მუხრან-საგურამოს ვაკეზე არის ჯაგეკლიანი სტეპი ტყის ელემენტებით – შავჯაგა,
გრაკლა, ძეძვი, ქართული ნუში, ბერსელა.
ძუძუმწოვარი ცხოველებიდან აქ გავრცელებულია მგელი,
მელა,
ტურა,
ფოცხვერი, კურდღელი, მაჩვი, თეთრყელა კვერნა, წავი, ძილგუდა, გარეული ღორი,
დედოფალა და სხვ. ორნითოფაუნას ქმნის მწყერი, გარეული მტრედი, კაკაბი, ყვავი,
კაჭკაჭი, ქორი, ხოხობი და სხვ.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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ისტორია
მუხრანი
(მუხნარი)
ქართლის
ისტორიულ-გეოგრაფიული
რეგიონია,
სახელწოდება წარმოდგება „მუხიდან―. მუხრანის ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები და
შედარებით ადვილად გასახორციელებელი ირიგაცია ხელს უწყობდა სოფლის
მეურნეობის ინტენსიურ განვითარებას. აქვე ერთმანეთს კვეთდა მნიშვნელოვანი სავაჭროსამიმოსვლო გზები, რაც ზრდიდა რეგიონის ეკონომიკური სიმძლავრეს.
ანტიკურ ხანასა და განვითარებულ შუა საუკუნეებში მუხრანისა (ბარი) და
თრიალეთის (მთა) კავშირმა დიდი როლი შეასრულა ქართლის (იბერიის) სამეფოს
წარმოშობაში, შემდეგ კი — საქართველოს სახელმწიფოებრივ გაერთიანებაში. მუხრანი
თავიდანვე ქართლის მეფეთა სანადირო ადგილი იყო. აქვე ჰქონდათ მათ რამდენიმე
სასახლე-რეზიდენცია. II-IV საუკუნეებში მუხრანის ცენტრი იყო ქალაქი ძალისი. VIII-IX
საუკუნეებში მუხრანის ძაგანისძეთა ფეოდალური საგვარეულო დაეუფლა. 1123 მეფე
დავით აღმაშენებელმა მუხრანი კვლავ სამეფო დომენად აქცია. ამ პერიოდიდან მუხრანის
მთავარი ციხე ან ციხევდავია, ან კიდევ მტკვრის (ქსნის ) ციხე. XVI საუკუნიდან სამეფო
დინასტიის ქართლის ბაგრატიონთა ერთ-ერთი შტოს, საკუთრება-სათავადოა
(სამუხრანბატონო). ეს ადმინისტრაციული სტატუსი ჰქონდა მას XIX საუკუნის 40-იან
წლებამდე.
ეკონომიკა
სოფლის მეურნეობის ძირითადი დარგებია მებოსტნეობა-მებაღეობა, მევენახეობა,
მეხილეობა, მეცხოველეობა, მოჰყავთ მარცვლეული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
5699 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია, მ.შ. 4363 ჰა - სახნავი, 192 ჰა-სათიბი და
298 ჰა - საძოვარი, ხეხილი გაშენებულია 842 ჰექტარზე.
ს. ქსანში მოქმედებს მსხვილი საწარმო - სააქციო საზოგადოება ,,მინა‘‘ აწარმოებს
მინის ტარას – მის მიერ წარმოებული პროდუქციის მოცულობა შეადგენს 6818,0 ათ.ლარს.
ქარხანამ ფუნქციონირება დაიწყო 1987 წლის ივლისში ქსნის მინის ტარის ქარხნის
სახელწოდებით. 1995 წელს ქარხანას ეწოდა სააქციო საზოგადოება ―მინა‖. კომპანიამ
წარმოება განაახლა 1998 წლის ივლისში, წლიური 18 ათასი ტონა სიმძლავრით. 2002
წლიდან ამოქმედდა ღუმელი ორი საწარმოო ხაზით, წლიური 30 ათასი ტონა
სიმძლავრით. უახლოეს მომავალში იგეგმება საწარმოო სიმძლავრის გაორმაგება. გარდა
ამისა, მუნიციპალიტეტში მოქმედებს და წარმატებულად მუშაობს რამოდენიმე
მეფრინველეობის ფაბრიკა.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 13.324 მცხოვრები; სიმჭიდროვე — 170 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 8 სასოფლო დასახლებული პუნქტია.
მუხრანის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: მუხრანი, პატარა ქანდა, ძველი
ქანდა, ქსოვრისი, ვაზიანი, ვარდისუბანი, ქსანი და ციხისძირი.
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სოფლების მოსახლეობის 4671 კომლიდან, 100% უზრუნველყოფილია სასმელი
წყლით, რაც ხორციელდება 40 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით. სოფლების
წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
მცხეთის ყოფ. მუნიციპალიტეტი ნარჩენების უტილიზაციისათვის იყენებდა სოფ.
ქსნის
ტერიტორიაზე არსებულ 0.5 ჰა ფართობის ნაგავსაყრელს, რომელიც ვერ
აკმაყოფილებს სანიტარულ პირობებს. ნაგავსაყრელს არ გააჩნია სადრენაჟე წყლებისა და
ნაგავსაყრელის აირების მართვის სისტემები.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის თბილისი-გორის ავტომაგისტრალი, შიდა
მუნიციპალური გზების სიგრძე 121,3 კილომეტრია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 8 საჯარო საშუალო სკოლაა, მ.შ. 6 საშუალო და 2 საბაზო, სადაც
სწავლობს 1893 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 208 პედაგოგი და 65 ადმინისტრაციულდამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 931 ბავშვია, რომელთგან 372
ბავშვი 6 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 68 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
340 აღსაზრდელზეა გათვლილი.
ქსანსა და ქსოვრისში 2 სპორტული დარბაზია; ქსანში, მუხრანსა და ქსოვრისში
ფუნქციონირებს 3 სპორტული სექცია, სადაც 4 პედაგოგი ავარჯიშებს 76 მოწაფეს,
მოწყობილია 2 დიდი სტადიონი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში 4 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს, მოსახლეობას
„სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 9 ბრიგადა, 19 ექიმისა და ექთნის
შემადგენლობით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 14% (1819 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
სოფელ
მოსწავლეს.

ქსანში 1 სამუსიკო სკოლაა, სადაც 13 მასწავლებელი ამეცადინებს 102

ქსანსა და მუხრანში 2 სასოფლო კლუბია, სადაც დასაქმებულია 11 თანამშრომელი.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
მუხრანი, როგორც ისტორიულ-გეოგრაფიული ერთეული, მოიცავს მცხეთის
რაიონში მდებარე მუხრანის ველს, თვით სოფელ მუხრანს და მიმდებარე ტერიტორიებს.
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სოფელ მუხრანის ჩრდილო-დასავლეთ მხარეს, მდინარე ქსნის
ისტორიულ შიოსუბანში მდებარეობს ციხე-გალავანი.

მარცხენა ნაპირზე,

მნიშვნელოვანი ძეგლია ქსნის
ციხე (მტკვრის ციხე, მტვერის ციხე,
კონსტანტილაბათი)
შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე აღმოსავლეთ საქართველოში,
მდინარე ქსნის ა და მტკვრის შესართავთან, სარკინეთის მთაზე. კონტროლს უწევდა
მნიშვნელოვან სტრატეგიულ გზასაყარს. XVI საუკუნის დასაწყისში ააგო ქართლის მეფის
კონსტანტინე II-ის ძემ, ბაგრატმა, თავის ძმასა, ქართლის მეფე დავით X-სა(1505-1525) და
კახეთის მეფე ავ-გიორგის (1511-1513) შორის მიმდინარე ბრძოლების დროს. მტკვრის ციხე
მუხრანის მხარის ერთ-ერთი მთავარი თავდაცვითი ნაგებობა იყო. XVIII საუკუნის
დასაწყისისათვის მტკვრის ციხე საბრძოლველად აღარ გამოიყენებოდა. მის ნანგრევებზე
1746 წელს ახალი ციხე ააგეს და მისი აღმშენებლის, სახლთუხუცეს კონსტანტინეს
სახელის მიხედვით "კონსტანტილაბათი" უწოდეს. ციხეს მოიხსენიებენ ასევე მტკვრის
ციხეს და მტვერის ციხეს.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 91%-ით.


მუხრანის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 19%-ით მატება.
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მუხრანის მუნიციპალიტეტი
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გორის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაცია
ქ.გორის ტერიტორიის მოსაზღვრისას გათვალისწინებულ იქნა თვითმმართველი
ქალაქისთვის მის გარშემო ე.წ. „ზრდის ზონის― ქალაქისთვის მიკუთვნების
აუცილებლობა, ასევე მიმდებარე სოფლების: ტინისხიდის, ოთარშენისა და ბერბუკის
არსებულ
ურბანულ
ინფრასტრუქტურასთან
პრაქტიკული
ინტეგრაციის
შესაძლებლობები, გორის სამხედრო აკადემიისა და ჰოსპიტალის ქალაქის ტერიტორიაში
მოქცევის მიზანშეწონილობა.
თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიის მოსაზღვრამ დარჩენილი ტერიტორიები,
ოროგრაფიული და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, გაყო
ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელ ხუთ ტერიტორიულ ზონად, სადაც რამდენიმე
თვითმმართველი ერთეულის შექმნის შესაძლებლობაა:
1. ისტორიული ატენის ხეობაში, მდ.მტკვრის სამხრეთით, თრიალეთის ქედის
წყალგამყოფამდე, წალკის მუნიციპალიტეტამდე მდებარე სოფლები, რომელთა
ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული ხიდისთავის, ატენის,
ბოშურის, მღებრიანის, ქვახვრელის, საყავრესა და სკრის თემების გაერთიანებით
შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად, სატრანსპორტო
ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, შერჩეულ იქნა ს.ხიდისთავი,
2. მდ. დიდი ლიახვის ხეობაში მდებარე სოფლები, რომელთა ადმინისტრაციული
ერთეულების/2006 წლამდე არსებული ვარიანის, შინდისისა და ნიქოზის თემების
გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად შერჩეულ
იქნა ს.ვარიანი;
3. მდ. პატარა ლიახვის ხეობაში მდებარე სოფლები, რომელთა ადმინისტრაციული
ერთეულების/2006 წლამდე არსებული კარალეთის, ძევერას, ტირძნისის, დიცის,
ტყვიავის, მერეთის, ასევე ს.ქვეშისა და ქვემო არცევის თემების გაერთიანებით
შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.კარალეთი;
4. მდ. მეჯუდის ხეობაში მდებარე სოფლები, რომელთა ადმინისტრაციული
ერთეულების/2006 წლამდე არსებული მეჯვრისხევის, ახალუბნის (გარდა ს.ქვეშისა
და ქვემო არცევისა) თემების, ასევე ს.კირბალისა და ბერბუკის თემის ნაწილის
(ს.თორტიზა და ს.ხელთუბანი) გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი
ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.მეჯვრისხევი;
5. ტირიფონის ველზე მდებარე სოფლები, რომელთა ადმინისტრაციული
ერთეულების/2006 წლამდე არსებული ზეღდულეთის
(გარდა ს.კირბალისა),
შავშვების თემების და ბერბუკის თემის ნაწილის (ს.სვენეთი) გაერთიანებით
შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად, სატრანსპორტო
ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, შერჩეულ იქნა ს.შავშვები;
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შეფასებულ იქნა ამ ხუთი შესაძლო მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალური
ინფრასტრუქტურა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით― განსაზღვრული
კომპეტენციების შესრულებისათვის საჭირო სავარაუდო საბიუჯეტო რესურსი.
ქვემოთ მოცემულია ქალაქი გორისა და ახალი სასოფლო მუნიციპალიტეტების
ძირითადი პარამეტრები და მოსახლეობაზე ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გავლენის
რაოდენობრივი
მაჩვენებლები,
ასევე
თითოეული
ახალი
თვითმმართველი
ერთეულისათვის - გეოგრაფიულ-ისტორიული ფაქტორებისა და არსებული სოციალური
ინფრასტრუქტურის მოკლე აღწერები.

თვითმმართველი
ერთეული

მოსახლეობის
რაოდენობა,
ათასი მოსახლე

ფართო
ბი,
კვ.კმ.

ცენტრის
მისაწვდომ
ობის
ზრდა, %

მოსახლეობ
ის
აქტივობის
ზრდა, %

საჯარო
მოხელეთა
ზღვრული
რაოდენობა

შტატგარეშე
მოსამსახურ
ეთა
ზღვრული
რაოდენობა

სავარაუდო
გათანაბრები
თიტრანსფე
რი, ათასი
ლარი

„სოფლის
პროგრამით―
მისაღები
ჯამური
თანხა, ათასი
ლარი

გორის

152,923

-

-

-

-

-

-

-

-
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132

13

13,971.0

26

96

56

5

1,989.4

60

95

56

5

3,136.7

მუნიციპალიტეტი
ქალაქი გორი

59,092

ატენის
მუნიციპალიტეტი

15,099

დიდი ლიახვის/
ვარიანის
მუნიციპალიტეტი

17,133

პატარა
ლიახვის/კარალეთის
მუნიციპალიტეტი

35,431

მეჯუდის/მეჯვრისხევის
მუნიციპალიტეტი

16,304

ტირიფონის/შავშვების

9,864

მუნიციპალიტეტი

39.91

733.01

135.20

347.7

45

82

80

8

5,620.4

183.48

89.96

325.6

705.5

72

96

56

5

3,466.9

64

100

46

5

1,649.7

115.50

342.3

248.6

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
თვითმმართველი ქალაქი გორი, შიდა ქართლის მხარის ადმინისტრაციული
ცენტრი, მდებარეობს მტკვრისა და დიდი ლიახვის შესართავთან, 588 მ სიმაღლეზე,
ზღვის დონიდან 550-800 მეტრზე, თბილისიდან დაშორებულია 76 კილომეტრით, უკავია
39,91 კვ.კმ ფართობი. მას ჩრდილო-დასავლეთიდან ესაზღვრება დიდი ლიახვის,
ჩრდილოეთიდან

-

კარალეთის,

ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან-შავშვების,

სამხრეთიდან - ატენის მუნიციპალიტეტები.

ხოლო

გორში ზომიერად თბილი სტეპურიდან

ზომიერად ნოტიოზე გარდამავალი ჰავაა, იცის ცხელი ზაფხული. საშუალო წლიური
ტემპერატურა 10,90С, იანვარი −1,20С, აგვისტო 22,50С. ნალექები 585 მმ. წელიწადში.
ისტორია
გორი ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია საქართველოში. მისი სახელწოდებაც მასში
აღმართული კლდოვანი გორაკისაგან წარმოდგება, რომელზედაც გაშენებულია ძველი
ციხე-სიმაგრე (ძვ. წ. I ათასწლეულის უკანასკნელი საუკუნეები). არქეოლოგიური
მასალები მოწმობენ, რომ აქ ძველი და ახალი წელთაღრიცხვის მიჯნაზე უნდა
არსებულიყო ქალაქური ტიპის დასახლება.
დაარსებას

დავით

აღმაშენებელს

ზოგიერთი ისტორიული წყარო ქალაქის

მიაწერს

(XII

საუკუნის

დასაწყისი).

დავითმა

ქართლისათვის გააძლიერა გორის მნიშვნელობა და მან უფლისციხის ადგილი დაიკავა.
მოსახლეობის გაზრდის მიზნით დავითმა აქ ვაჭარ-ხელოსნური მოსახლეობა ჩაასახლა.
გორი სამეფო ქალაქი გახდა, მას განაგებდა მეფის მოხელე - ქალაქის მოურავი. გორს
საკუთარი ციხის გარდა, ზღუდეც გააჩნდა, რომელშიც დატანებული იყო ალაყაფის კარი,
ზღუდეს თავის მხრივ თხრილი ჰქონდა შემოვლებული (სიღრმე - 4 მეტრი, სიგანე – 5
მეტრი).

XIII

საუკუნიდან

გორი

და

მისი

ციხე

ხდება

საცილობელი

პუნქტი

დამპყრობლებსა და ქართველ მეფეებს შორის, ვინაიდან ქალაქი უმნიშვნელოვანეს
სტრატეგიულ და სავაჭრო გზათა გადაკვეთაზე მდებარეობდა (აბრეშუმის გზა), მისი
დაუფლება კი ნიშნავდა პოლიტიკურ ბატონობას შიდა ქართლზე. XVII საუკუნის მეორე
ნახევარში გორი შესამჩნევად გაიზარდა. გიორგი VI-ს მეფობის დროს იგი საქართველოში
ერთ-ერთი ძირითადი სავაჭრო ქალაქი იყო. 1723-34 წლებში ქალაქი ოსმალების ხელში
იყო. მათ დაანგრიეს გორის სასახლე. 1735 წლიდან კი გორს სპარსელები დაეპატრონნენ,
ნადირ-შაჰის ბრძანებით გორის ციხე თითქმის დაანგრიეს. XVIII საუკუნის 40-იან
წლებში, თეიმურაზ II დროს, გორი დამპყრობელთაგან გათავისუფლდა. იგი მეორე
ქალაქი გახდა თბილისის შემდეგ. მშვიდობიანმა ყოფამ თანდათან გამოაცოცხლა გორის
საზოგადოებრივი, ეკონომიკური და კულტურული ცხოვრება. ქალაქი მნიშვნელოვნად
გაიზარდა. ფეოდალურ ხანაში იგი შეფენილი იყო გორის ციხის ფერდობებზე. გორის
ინტენსიური

ზრდა

იწყება

XIX

საუკუნის

ბოლოდან.

დღევანდელი

გორი

კი

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო და მიმზიდველი ქალაქია თავისი წარსულითა და
აწმყოთი – ისტორიული ნაგებობებით, ეკლესია-მონასტრებით, ძველი თუ ახალი
უბნებით, მუზეუმებით, ცნობილი მწერლებითა და საზოგადო მოღვაწეებით.
ეკონომიკა
გორი მზარდი სამრეწველო ცენტრია, აქ ფუნქციონირებს 6 ქარხანა, მ.შ. 2 - ხილის
კონცენტრატის, ბავშვთა კვების, პურ-პროდუქტების, ზუსტი ხელსაწყოების და შპალსაჟღენთი, ასევე მეფრინველეობის ფაბრიკა, 42 კვების და მსუბუქი მრეწველობის
ობიექტი, 6 სასტუმრო და 2 დიდი და 10 მცირე ავტოგასამართი სადგური, 25 აფთიაქი, 9
ბანკის ფილიალი, 3 თევზსაშენი.
ტრანსპორტი
გორი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიების გზაჯვარედინზეა, მის
ტერიტორიაზე გადის ევროპის ავტომაგისტრალი-60 და სხვა საავტომობილო გზები.
ქ.გორში ფუნქციონირებს რკინიგზის სადგური, რომელიც ამიერკავკასიის ცენტრალური
სარკინიგზო მაგისტრალის შემადგენელი ნაწილია.
გორში ფუნქციონირებს ავტოსადგური. გორის მუნიციპალიტეტში ავტოსადგურს
შპს "ნატვრისთვალი" ემსახურება, რომელიც მგზავრების გადაყვანას უზრუნველყოფს
სოფლების მიმართულებით. გარდა ამისა, აღნიშნული ავტოსადგურიდან შიდა ქართლის
სხვადასხვა დასახლებულპუნქტში, დედაქალაქ თბილისში და ბათუმში შეიძლება
მოხვედრა. ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მგზავრებს ემსახურება შპს
,,გორიტრანსის“ და შპს ,,ავტოტრანსის“ სატრანსპორტო საშუალებები.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
ქალაქ გორის მოსახლეობის რიცხოვნობა - 28.530 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 2062
კაცი კვ.კმ-ზე.
გაზიფიცირებულია 15335 ოჯახი, პოტენციურ აბონენტთა რაოდენობა (არსებულის
ჩათვლით) არის 17685, 2014 წლის დასაწყისისათვის გაზიფიცირებულია 86,7%.
ქალაქის მოსახლეობის 99% უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით, რაც
ხორციელდება 38 კმ საერთო სიგრძის მაგისტრალური და 67 კმ საერთო სიგრძის შიდა
წყალსადენებით, მოწყობილია 3 სატუმბი ჭაბურღილი.
განათლება
ქალაქში 19 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 8365 მოსწავლე. საჯარო
სკოლებში 694 პედაგოგი და 126 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 4176 ბავშვია, რომელთგან 2757 ბავშვი
17 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 345 თანამშრომელი. სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად 2340
აღსაზრდელზეა გათვლილი, მათგან 17 გაზიფიცირებულია.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013

64

გორში მდებარეობს 2

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება

(გორის

სასწავლო უნივერსიტეტი და გორის სუხიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი) და 3
პროფესიული

განათლების

სასწავლო

ცენტრი

(შიდა

ქართლის

საერო

კოლეჯი,

საქართველოს ზაზა ფანასკერტელის სახელობის სამედიცინო-სახელობო პროფესიული
განათლების სასწავლო ცენტრის ფილიალი გორში და ქალაქ გორის გ.ხარაულის
სახელობის მრავალდარგოვანი კოლეჯი ,,აღმზრდელი”. ამ სასწავლო დაწესებულებებში
3581 სტუდენტი სწავლობს.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
ქალაქ გორში 370 საწოლზე გათვლილი 4 სტაციონარია, სადაც დასაქმებულია 697
ექიმი, საშუალო მედპერსონალი და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური თანამშრომელი.
მოსახლეობას აგრეთვე ამბულატორიულ სამედიცინო დახმარებას უწევს 3
პოლიკლინიკა 46 თანამშრომლით, გარდა ამისა, ფუნქციონირებს ამბულატორიული
ტიპის 18 დაწესებულება. სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას უზრუნველყოფს 1 სასწრაფო
დახმარების სადგური.
ქალაქის მოსახლეობის
მდგომარეობაში იმყოფება.

8,9%

(5280

ადამიანი)

სიღარიბის

ზღვარს

ქვემოთ

კულტურა
ქ. გორში ფუნქციონირებს გიორგი ერისთავის სახელობის გორის სახელმწიფო
აკადემიური თეატრი, სადაც დასაქმებულია 84 მსახიობი და თანამშრომელი, ასევე არის
კინოთეატრი ,,გამარჯვება”.
გორში მრავალი სხვადასხვა კულტურული დაწესებულება და გასართობი ცენტრია,
ფუნქციონირებს საბიბლიოთეკო გაერთიანება (გორის საჯარო ბიბლიოთეკა და მისი
ფილიალი - საბავშვო ბიბლიოთეკა), საქართველოს მწერალთა სახლის შიდა ქართლის
სამხარეო ორგანიზაცია,
მოსწავლით,

ანა ფერაძის სახელობის გორის სამხატვრო სკოლა 140

მუნიციპალიტეტის

საგანმანათლებლო ცენტრი,

მოსწავლე-ახალგზრდობის

კულტურულ-

სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „გორი―,

ქალთა კამერული გუნდი, ვ.მურადელის სახ.სამუსიკო სკოლა, მუსიკალური კოლეჯი.
ქალაქში 3 მუზეუმია: სერგი მაკალათიას სახელობის სახელმწიფო ისტორიულეთნოგრაფიული მუზეუმი, საბრძოლო დიდების მუზეუმი და სტალინის სახლ-მუზეუმი.
ადგილობრივი მედია საკმაოდ ფართოდაა წარმოდგენილი: ფუნქციონირებს ერთი
ადგილობრივი ტელეკომპანია „თრიალეთი“, რომელიც ტრანსლირებს რეგიონის
მასშტაბით, რადიოკომპანია,,თრიალეთი” და 3 ბეჭდვითი მედია.
სპორტი
ქალაქში განვითარებულია სპორტული ტრადიციები, სპორტსმენები წარმატებებს
არწევენ საერთაშორისო და ოლიმპიურ ასპარეზობებზე, ამ სფეროში მუშაობენ: გორის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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მუნიციპალიტეტის

სპორტული

ცენტრი,

შ.ჩოჩიშვილის

სახელობის

ცენტრალური

სასპორტო სკოლა, კრივის სპეციალიზირებული სპორტული სკოლა, გორის
მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი ,,ტონთიო’’, თენგიზ
ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი ,,დილა’’ და გორის მუნიციპალიტეტის
საცურაო აუზი, სადაც 104 მწვრთნელი 1970 მოსწავლეს ავარჯიშებს.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


ქალაქ

გორში

მოსალოდნელია

მოქალაქეთა

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

აქტივობის 66%-ით მატება.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ატენის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
მუნიციპალიტეტის
ცენტრი
ს.ხიდისთავი,
4045
მოსახლით,
მდებარეობს მდ. მტკვრის მარჯვენა მხარეს, მდ. ტანის ნაპირებზე. ზღვის დონიდან
580მ, გორიდან 3 კმ. ატენის მუნიციპალიტეტის ფართობი - 733,01 კვ.კმ.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ჩრდილოეთ ნაწილს წარმოადგენს შუა მტკვრის
ხეობის მარჯვენა ნაპირის ვრცელი ტერასული ვაკეები, სამხრეთ ნაწილს – თრიალეთის
ქედის ჩრდილოეთ კალთა, კვერნაქის ქედი (უმაღლესი წერტილის სიმაღლე ზღვის
დონიდან 879 მ.) და თრიალეთის ქედის მთისწინეთის ნაწილი.
ატენის მუნიციპალიტეტს დასავლეთიდან ესაზღვრება ქარელის მუნიციპალიტეტი,
ჩრდილოეთიდან დიდი ლიახვის მუნიციპალიტეტისგან გამოყოფილია მდ.მტკვარით,
ჩრდილოეთიდანვე ესაზღვრება თვითმმართველი ქალაქი გორი და შავშვების
მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთიდან - კასპის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით წალკის
მუნიციპალიტეტისგან გამოყოფილია თრიალეთის ქედით.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის უდიდეს ნაწილს შეადგენს ატენის ხეობა,
რომელსაც ის მთლიანად მოიცავს,
აქ მდებარეობს თავისი ფრესკებით ცნობილი
ხუროთმოძღვრული ძეგლი ატენის სიონის ტაძარი, რითაც განპირობებულია
მუნიციპალიტეტის სახელდება.
ჰავა
ატენის ხეობის ჰავა გარდამავალია, ზომიერად თბილი სტეპურიდან ზომიერად
ნოტიოზე. ზამთარი ზომიერად ცივია, ზაფხული – ცხელი. ჰაერის საშუალო წლიური
ტემპერატურაა 110C. იანვრის საშუალო ტემპერატურა – ვაკეზე -1,5-1,70C; მთიან ზონაში 3,20C; აგვისტოში – ვაკეზე 22,50C; დაბალმთიან ზონაში 18,60C; ნალექების წლიური
რაოდენობა საშუალოდ 500 მმ.-ია, მაქსიმალური რაოდენობა 760 მმ.-ია, ხოლო
მინიმალური 330 მმ.
ფლორა და ფაუნა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გვხვდება ფრინველები – (არწივი, მწყერი, იხვი,
ბატი, კაკაბი, ყვავი, გარეული მტრედი, შაშვი, გნოლი, წყლის ქათამი (ვალეშნიკი),
ცხოველები (მგელი, დათვი, გარეული ღორი, მელია, შველი, მაჩვი) და თევზი (ციმორი,
კარასი, კალმახი, კაპუეტი, ჭანარი, მურწა, საზანი).
ეკონომიკა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 17898,8 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 4273,5 ჰა - სახნავი, 1615,18 ჰა-სათიბი და 14082,6 ჰა - საძოვარი. სოფლის
მეურნეობის წამყვანი დარგია მებაღეობა: ხეხილი (ძირითადად, ატამი და ვაშლი)
გაშენებულია 1169,5 ჰექტარზე.
ატენის ხეობა ცნობილი იყო უნიკალური ჯიშების (ჩინური, გორული მწვანე და
თავკვერი) ვენახებით, ვენახების გაშენებისათვის არსებობს მიკრო ზონები ხიდისთავის,
ატენის, ქვახვრელის, ბნავისის მიდამოებში, სადაც შეიძლება გაშენდეს 500 ჰექტარი
საშამპანურე, ჩინებული და გორული მწვანეს ჯიშის ვენახები.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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სამშენებლო მასალები და მინერალური რესურსებიდან ხიდისთავის მიდამოებში
მოიპოვება ინერტული მასალა - ქვიშა და ხრეში, რომელიც რეალიზდება სხვადასხვა
სამშენებლო სამუშაოებისათვის. ს.დიდ ატენსა და ს.გარდატენში არის კარიერები, სადაც
მოიპოვებენ სამშენებლო ქვას.
მუნიციპლიტეტში 8 თევზსაშენი მეურნეობაა, პატარა ატენში არის ღვინის ქარხანა.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის საქართველოს რკინიგზის ცენტრალური
მაგისტრალი (რკინიგზის სადგურია უფლისციხე), ასევე საავტომობილო მაგისტრალი
თბილისი-სენაკი-ლესელიძე. შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 176 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 15.099 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 29 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 37 სასოფლო დასახლებული პუნქტია, 24 სოფელი მოსახლეობისგან
დაცლილია. დიდი სოფელია ხიდისთავი (4045 მცხოვრები).
ატენის მუნიციპალიტეტში შედის სოფლები: ხიდისთავი, პატარა ატენი, ბნავისი,
გარდატენი, დეგეულა, დიდი ატენი, ზემო ქსოვრისი, ოლოზი, ფუხაანთუბანი, ღვარები,
წედისი, ჭეჭელაანთუბანი, ჯებირი, ქვემო ბოშური, ბიისი, ბობნევი, გაგლუანთუბანი,
გაიჩაანთუბანი, ზემო ბოშური, თხინალა, იფნარა, ლევიტანა, ორმოცი, ტუსრები,
ყველაანთუბანი, ქვახვრელი, ველები, უფლისციხე, სკრა, ახალხიზა, დიდი გორიჯვარი,
კოშკები, პატარა გორიჯვარი, ქვემო რიეთი, მღებრიანი, საყავრე და დევნილთა
დასახლება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობები 6
სოფელშია, ს.ხიდისთავში მდებარეობს პოლიციის შენობა.
ბუნებრივი გაზი შეყვანილია ს. ხიდისთავში, გაზიფიცირებულია 68 ოჯახი.
პოტენციურ აბონენტთა რაოდენობა (არსებულის ჩათვლით) არის 3701, 2014 წლის
დასაწყისისათვის გაზიფიცირებულია მოსახლეობის 2%.
სოფლების მოსახლეობის 4248 კომლიდან, 40-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 68,4 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით, რომელთა
შორის 19 თვითდინებითი წყალსადენია, 2 სოფელში წყალმომარაგება ხორციელდება
ინდივიდუალური ჭებით. 13 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის მდგომარეობა
დამაკმაყოფილებელია, 13 სოფელში კი წყალმომარაგების სისტემა ცუდ მდგომარეობაშია,
რამდენიმე სოფელში წყალსადენების სისტემა საერთოდ არ არის.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 8 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 5 საშუალო და 3 საბაზო, სადაც
სწავლობს 1303 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 179 პედაგოგი და 50 ადმინისტრაციულდამხმარე პერსონალია დასაქმებული.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 991 ბავშვია, რომელთგან 373
ბავშვი 5 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 54 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
390 აღსაზრდელზეა გათვლილი, მათგან არცერთი არ არის გაზიფიცირებული და ყველა
შენობა სარემონტოა.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 1 დიდი (ს.სკრა) და 7 მინი სტადიონია
(მათგან 3 ს.ხიდისთავში).
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
ატენის
მუნიციპალიტეტში
5
საექიმო
ამბულატორია
ფუნქციონირებს,
მოსახლეობას „სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 7 ბრიგადა, 17 ექიმისა და ექთნის
შემადგენლობით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 27% (4139 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 სამუსიკო სკოლა: ხიდისთავის, ატენისა და
სკრის, სადაც დასაქმებულია 46 თანამშრომელი და 255 მოზარდი იღებს განათლებას.
ს. უფლისციხესთან არის უფლისციხის მუზეუმ-ნაკრძალი.
ს. ხიდისთავში და ს.ახალხიზში არის სასოფლო კლუბები 2 თანამშრომლით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა
დღესასწაულს „გორიჯვრობა―.

ს.გორიჯვარში

აღნიშნავს

საერთო-სახალხო

ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
მუნიციპალიტეტში მრავალი ისტორიული და კულტურული ძეგლია. მთებზე და
ხეობებში განლაგებულია მრავალი ქვით ნაშენი ციხე-სიმაგრეები, კოშკები, ტაძრები,
ძველი ნასოფლარები. განსაკუთრებით აღსანიშნავია კლდეში ნაკვეთი ნაქალაქარი
უფლისციხე, ატენის სიონის ტაძარი და გორიჯვარი.
მუნიციპალიტეტში
ერთ-ერთი
ყველაზე
გამორჩეული
და
საინტერესო
ტურისტული მარშრუტი უფლისციხის მიმართულებაა. ტურისტული მარშრუტი
უფლისციხის მიმართულებით მოიცავს: ქვახვრელის კლდეში ნაკვეთ კვირაცხოვრის
ეკლესიას, ყვავების საყდარს, ,,ბამბების‖ ნამოსახლარს, ყათლანის ხევის ნამოსახლარს,
სალიძვლის ნამოსახლარს, ღვთისმშობლის ეკლესიას, თავად უფლისციხის ისტორიულარქიტექტურული ძეგლს, რომელიც თავისი უნიკალურობით იზიდავს უამრავ
დამთვალიერებელს, და სხვა ისტორიულ ძეგლებს.
ამჟამად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 4 სასტუმროა - 2 ს. ბობნევში, 1- პატარა
ატენსა და 1 - გარდატენში.
სოფ. ბიისში და გორიჯვარში არსებობს გოგირდოვანი წყლების საკმაოდ დიდი
რესურსი. დღესდღეობით იქ ინფრასტრუქტურა მოშლილია, თუმცა ინვესტორების
მოძიების და შესაბიმისი ინვესტიციების განხორციელების შემთხვევაში არსებობს
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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შესაძლებლობა (წყლის დებეტის, გეოგრაფიული მდებარეობის და სუფთა ჰაერის
გათვალისწინებით) ის იქცეს სამკურნალო ტურიზმის ერთ-ერთ ძლიერ ცენტრად.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე



მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის
ახალი მუნიციპალური
ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 26 %-ით.
ატენის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 96%-ით მატება.
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ატენის მუნიციპალიტეტი
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დიდი ლიახვის/ვარიანის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
მუნიციპალიტეტის ცენტრი -ს.ვარიანი, 1700 მოსახლით, მდებარეობს შიდა
ქართლის
ვაკეზე,
მდ.ლიახვის
მარჯვენა
ნაპირას,
გორი-ნიქოზი-ცხინვალის
საავტომობილო გზაზე. ზღვის დონიდან 680მ, ქ.გორიდან 12 კმ.
მუნიციპალიტეტის ფართობი - 135,20 კვ.კმ.
დიდი ლიახვის მუნიციპალიტეტს დასავლეთიდან ესაზღვრება ქარელის
მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით - რუსეთის საოკუპაციო ხაზი, აღმოსავლეთით კარალეთის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით ატენის მუნიციპალიტეტისგან გამოყოფს
მდ.მტკვარი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით ესაზღვრება თვითმმართველი ქალაქი გორი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მოიცავს მდ. დიდი ლიახვის ხეობას, რითაც
განპირობებულია მისი სახელდება.
ჰავა
ჰავა გარდამავალია, ზომიერად თბილი სტეპურიდან ზომიერად ნოტიოზე.
ზამთარი ზომიერად ცივია, ზაფხული – ცხელი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა
110C. იანვრის საშუალო ტემპერატურა – ვაკეზე -1,5-1,70C; აგვისტოში –22,50C; ნალექების
წლიური რაოდენობა საშუალოდ 500 მმ.-ია, მაქსიმალური რაოდენობა 760 მმ.-ია, ხოლო
მინიმალური 330 მმ.
ფლორა და ფაუნა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გვხვდება ფრინველები – (არწივი, მწყერი,
იხვი, ბატი, კაკაბი, ყვავი, გარეული მტრედი, შაშვი, გნოლი, წყლის ქათამი (ვალეშნიკი),
ცხოველები (მგელი, დათვი, გარეული ღორი, მელია, შველი, მაჩვი) და თევზი (ციმორი,
კარასი, კალმახი, კაპუეტი, ჭანარი, მურწა, საზანი).
ისტორია
ვარიანი უძველესი დროიდან არის დასახლებული. ფეოდალურ ხანაში სოფელი და
მისი შემოგარენი მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა ქართლის ეკონომიკურ და
პოლიტიკურ ცხოვრებაში. გვიანდელ ფეოდალურ ხანაში ვარიანი წარმოადგენდა
მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პუნქტს საქართველოში შემოსული მტრის წინაარმდეგ
წარმართულ ბრძოლებში. ცნობილი ისტორიული ფაქტია, რომ ფეოდალების,
ბატონიშვილებისა და მეფის მოხელეებისაგან შევიწროებულმა ვარიანელმა გლეხებმა 1789
წელს საჩივრით მიმართეს ერეკლე II-ს.
ეკონომიკა
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
8533
ჰექტარი
სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 4863 ჰა - სახნავი, 504ჰა - საძოვარი. სოფლის მეურნეობის წამყვანი
დარგია მებაღეობა: ხეხილი (ძირითადად, ატამი და ვაშლი) გაშენებულია 2788 ჰექტარზე.
მუნიციპლიტეტში 8 თევზსაშენი მეურნეობაა, ს.შინდისში ვაშლის კონცენტრატის
ქარხანაა, თედოწმინდაში - ასფალტის ქარხანა, ტინისხიდში - რკინა-ბეტონის ქარხანა;
ქვემო ნიქოზში კარიერია, სადაც მოიპოვებენ ინერტული მასალას -ხრეშს,
ს.თედოწმინდაში, ს.ვარიანსა და ს.ახალდაბაში -15 თევზსაშენია.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 17.133 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 177 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 14 სასოფლო დასახლებული პუნქტია, დიდი სოფელია შინდისი (3620
მცხოვრები).
დიდი ლიახვის მუნიციპალიტეტში შედის სოფლები: შინდისი, ფხვენისი, ქვემო
ხვითი, ყელქცეული, ქვემო ნიქოზი, ზემო ნიქოზი, ზემო ხვითი, ვარიანი, არაშენდა,
ახალდაბა, საქაშეთი, თედოწმინდა, ვარიანის მეურნეობისა და საქაშეთის დევნილთა
დასახლებები.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობები 5
სოფელშია, ს.ვარიანსა და ს.ზემო ნიქოზში მდებარეობს პოლიციის შენობები.
ბუნებრივი გაზი შეყვანილია 9 სოფელში,
გაზიფიცირებულია 180 ოჯახი.
პოტენციურ აბონენტთა რაოდენობა (არსებულის ჩათვლით) არის 5179, 2014 წლის
დასაწყისისათვის გაზიფიცირებულია მოსახლეობის 3,5%.
სოფლების მოსახლეობის 5179 კომლიდან, 30-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 81,5 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით,
გაკეთებულია 28 სატუმბი ჭაბურღილი, 2 სოფელში წყალმომარაგება ხორციელდება
ბუნებრივი წყაროებით. წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა სოფლების
უმრავლესობაში დამაკმაყოფილებელია, სოფ. ყელქცეულში კი წყალმომარაგების სისტემა
ცუდ მდგომარეობაშია.
ტრანსპორტი
შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 167 კილომეტრია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 11 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 8 საშუალო, 2 საბაზო და 1 დაწყებითი,
სადაც სწავლობს 1658 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 348 პედაგოგი და 62
ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 990 ბავშვია, რომელთგან 112
ბავშვი 3 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 21 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
270 აღსაზრდელზეა გათვლილი, მათგან არცერთი არ არის გაზიფიცირებული.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 5 დიდი და 5 მინი სტადიონი.
ს.ვარიანში ფუნქციონირებს სპორტული სექცია 25 მოსწავლით.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში 6 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს, მოსახლეობას
„სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 10 ბრიგადა, 18 ექიმისა და ექთნის
შემადგენლობით.
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მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 27% (3833 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
ს.ვარიანში ფუნქციონირებს ი.გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი, ს.ნიქოზში არის
სასოფლო კლუბი 1 თანამშრომლით.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
სოფელ ვარიანის ცენტრში დგას ღვთისმშობლის ეკლესია (1835),

სოფლის

დასავლეთით 0,5 კმ-ში მდებარეობს გვიანდელი ფეოდალური ხანის კოშკი, ასევე სოფლის
ჩრდილო-აღმოსავლეთით, ადგილ ფუტუროებში, X-XI სს-ბის ღვთისმშობლის ეკლესია.
ვარიანი ტურისტებს იზიდავს აგრეთვე იმით, რომ აქ მდებარეობს დიდი ქართველი
მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის, ქართული პედაგოგიკის ფუძემდებლის იაკობ
გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 60%-ით.


დიდი ლიახვის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 95%-ით მატება.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013

75

დიდი ლიახვის მუნიციპალიტეტი
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პატარა ლიახვის/კარალეთის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
მუნიციპალიტეტის ცენტრი - ს.კარალეთი, 5480 მცხოვრებით, მდებარეობს შიდა
ქართლის ვაკეზე, ზღვის დონიდან 650 მ, ქ.გორიდან 8 კმ.
მუნიციპალიტეტის ფართობი 183,48 კვ.კმ.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ძირითადად მდ.პატარა ლიახვის ხეობის
სოფლებს მოიცავს, დასავლეთიდან მას ესაზღვრება დიდი ლიახვის მუნიციპალიტეტი,
ჩრდილოეთით - რუსეთის საოკუპაციო ხაზი, აღმოსავლეთით -მეჯვრისხევის
მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით- თვითმმართველი ქალაქი გორი.
ჰავა
ჰავა გარდამავალია, ზომიერად თბილი სტეპურიდან ზომიერად ნოტიოზე.
ზამთარი ზომიერად ცივია, ზაფხული – ცხელი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა
110C. იანვრის საშუალო ტემპერატურა – ვაკეზე -1,5-1,70C; აგვისტოში –22,50C; ნალექების
წლიური რაოდენობა საშუალოდ 500 მმ.-ია, მაქსიმალური რაოდენობა 760 მმ.-ია, ხოლო
მინიმალური 330 მმ.
ფლორა და ფაუნა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გვხვდება ფრინველები – (არწივი, მწყერი, იხვი, ბატი,
კაკაბი, ყვავი, გარეული მტრედი, შაშვი, გნოლი, წყლის ქათამი (ვალეშნიკი), ცხოველები
(მგელი, დათვი, გარეული ღორი, მელია, შველი, მაჩვი) და თევზი (ციმორი, კარასი,
კალმახი, კაპუეტი, ჭანარი, მურწა, საზანი).
ისტორია
კარალეთში მიკვლეულია გვიანდელი ბრინჯაოს ხანის სამოსახლო გორა. სოფლის
ძველი სახელწოდებაა ნაჭარმაგევი. ვახუშტის ცნობით, „ნაჭარმაგევი იყო სადგური
მეფეთა და კეთილსანადირო; და აწ კარალეთად წოდვილი, ადგილი ტურფა, ჭალიანმინდვრიანი, ნადირიანი, ფრინველიანი―
XI-XII საუკუნეებში ნაჭარმაგევი შიდა ქართლის პოლიტიკური ცენტრი იყო. 1110
წელს დავით აღმაშენებელი თავისი ტაძრეულით იდგა ნაჭარმაგევს და იქიდან
აწარმოებდა ბრძოლებს თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ. ნაჭარმაგევს იხსენებს გიორგი IIIის და თამარის ისტორიკოსიც. ცნობილი
ისტორიული
ფაქტია,
რომ
XVIII
საუკუნეში სოფელს დიდი ზიანი მიაყენა ლეკთა თარეშმა. მათ ერთ-ერთი შემოსევის
დროს აიღეს კარალეთის ციხე, ხელთ იგდეს ტყვე და საქონელი.
ეკონომიკა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 12.402,5 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 4802,5 ჰა - სახნავი, 1012 ჰა - საძოვარი. სოფლის მეურნეობის წამყვანი
დარგია მებაღეობა: ხეხილი გაშენებულია 7027 ჰექტარზე.
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მინერალური რესურსებიდან აღსანიშნავია ბეტონის მსუბუქი შემავსებლები,
რომლებიც გამოიყენება ცემენტის წარმოებაში და მოიპოვება ლიახვის ხეობაში, სოფ.
მერეთის და ტყვიავის მიდამოებში.
ს. კარალეთში 3 ასფალტის, წყლის ჩამოსასხმელი 4 ქარხანა, 4 მეფრინველეობის
ფაბრიკა და 5 კარიერია, სადაც მოიპოვებენ ხრეშს, ს.ძევერაში 1 მეფრინველეობის
ფაბრიკაა, მეღვერკისში 1 მეფრინველეობის ფაბრიკა, ს.ტყვიავში 2 ვაშლის
კონცენტრატების ქარხანაა და ს.მერეთში ვაშლის კონცენტრატის 2 ქარხანა
ფუნქციონირებს. მუნიციპალიტეტში 27 თევზსაშენია.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ქალაქების: ცხინვალისა და გორის
დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალი; შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე
190,8 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 35.431 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 269 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 29 სასოფლო დასახლებული პუნქტია, დიდი სოფელია კარალეთი
(5480 მცხოვრები).
კარალეთის მუნიციპალიტეტში შედის სოფლები: კარალეთი, დიდი გარეჯვარი, პატარა
გარეჯვარი, ძევერა, ქიწნისი, სათემო, შერთული, ტირძნისი, ბროწლეთი, ერგნეთი,
თერგვისი, მეღვრეკისი, ტყვიავი, მარანა, ფლავი, ფლავისმანი, დიცი, ქორდი, არბო,
მერეთი, გეგუთიანთკარი, ზარდიანთკარი, კარბი, კოშკი, ქერე, ქვემო არცევი, ქვეში, რეხა
და სათბურის დასახლება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობები 7
სოფელშია, ს.დიცში, ტყვიავში, მერეთსა და ქვეშში მდებარეობს პოლიციის შენობები.
13 სოფელში შეყვანილია ბუნებრივი გაზი და გაზიფიცირებულია 1667 ოჯახი.
პოტენციურ აბონენტთა რაოდენობა (არსებულის ჩათვლით) არის 10785, 2014 წლის
დასაწყისისათვის გაზიფიცირებულია მოსახლეობის 15,5%.
სოფლების მოსახლეობის 10785 კომლიდან, 30-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 116,4 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით, 3
სოფელში - ბუნებრივი ჭებით, მოწყობილია 47 სატუმბი ჭაბურღილი. სოფლებში
წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა ძირითადად დამაკმაყოფილებელია, 10
სოფელში სისტემა ცუდ მდგომარეობაშია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 17 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 13 საშუალო და 4 საბაზო, სადაც
სწავლობს 3494 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 454 პედაგოგი და 130 ადმინისტრაციულდამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 2138 ბავშვია, რომელთგან 778
ბავშვი 13 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 47 თანამშრომელი.
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სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
1095 აღსაზრდელზეა გათვლილი, მათგან 1 (ს.კარალეთში) გაზიფიცირებულია, 7
საჭიროებს სარემონტო სამუშაოებს.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 4 დიდი და 16 მინი სტადიონი,
ს.ფლავში ფუნქციონირებს სპორტული სექცია 20 მოსწავლით.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში 6 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს, მოსახლეობას
„სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 12 ბრიგადა, 23 ექიმისა და ექთნის
შემადგენლობით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 26% (9310 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
მუნიციპალიტეტში 2 საგვარეულო სახლ-მუზეუმია: ს.ძევერაში ალ. ჯავახიშვილის
და ს.არბოში - ნიკო ლომოურის. სახლ-მუზეუმებში დასაქმებულია 5 თანამშრომელი.
ს.ტირძნისსა და ს.ტყვიავში ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლები,
დასაქმებულია 24 თანამშრომელი და 137 მოზარდი იღებს განათლებას.

სადაც

ტყვიავში, ქიწნისსა და ძევერაში არის 3 სასოფლო კლუბი 3 თანამშრომლით.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
სოფელ კარალეთის განაპირას დგას ფეოდალური ხანის ღვთისმშობლის ეკლესია;
სოფელ ტყვიავში, ქარელაანთ უბანში - ფეოდალური ხანის ღვთისმშობლის ეკლესია,
ხოლო სოფლის განაპირას - XVII-XVIII საუკუნეების წმ.გიორგის ეკლესია; ს.ტირძნისში დედაღვთისას, კვირაცხოვლის და სამების ეკლესიები, არბოს წმ.გიორგის ეკლესია (XIX ს).

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 45 %-ით.


კარალეთის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 82%-ით მატება.
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მეჯუდის/მეჯვრისხევის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
მუნიციპალიტეტის ცენტრი -ს. დიდი მეჯვრისხევი, 4070 მცხორებით, მდებარეობს
შიდა ქართლის ვაკეზე, მდინარე მეჯუდის მარცხენა ნაპირას. ზღვის დონიდან 800 მ,
ქ.გორიდან 22 კმ.
მუნიციპალიტეტის ფართობი 89,96 კვ.კმ.
მუნიციპალიტეტს დასავლეთიდან ესაზღვრება კარალეთის მუნიციპალიტეტი,
ჩრდილოეთით - რუსეთის საოკუპაციო ხაზი, აღმოსავლეთით და სამხრეთით -შავშვების
მუნიციპალიტეტი.
ჰავა
ჰავა გარდამავალია, ზომიერად თბილი სტეპურიდან ზომიერად ნოტიოზე. ზამთარი
ზომიერად ცივია, ზაფხული – ცხელი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 110C.
იანვრის საშუალო ტემპერატურა – ვაკეზე -1,5-1,70C; აგვისტოში –22,50C; ნალექების
წლიური რაოდენობა საშუალოდ 500 მმ.-ია, მაქსიმალური რაოდენობა 760 მმ.-ია, ხოლო
მინიმალური 330 მმ.
ფლორა და ფაუნა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გვხვდება ფრინველები – (არწივი, მწყერი, იხვი,
ბატი, კაკაბი, ყვავი, გარეული მტრედი, შაშვი, გნოლი, წყლის ქათამი (ვალეშნიკი),
ცხოველები (მგელი, დათვი, გარეული ღორი, მელია, შველი, მაჩვი) და თევზი (ციმორი,
კარასი, კალმახი, კაპუეტი, ჭანარი, მურწა, საზანი).
ისტორია
სოფელი მეჯვრისხევი უძველესი დროიდან ყოფილა დასახლებული, რასაც
მოწმობს მის ტერიტორიაზე ნაპოვნი ბრინჯაოს ცულები, შუბები და სხვა სამეურნეო თუ
საბრძოლო დანიშნულების იარაღი. იგი მნიშვნელოვან სავაჭრო გზაზე მდებარეობდა და
V-XVII საუკუნეებში აქტიურად იყო ჩართული ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიურ
ცხოვრებაში. მეჯვრისხევი ქართლის რეგიონში განთქმული იყო მოჭიქული თიხის
ჭურჭლის წარმოებით. ჭიქურის დასამზადებლად იყენებდნენ სოფლის მიდამოებში
არსებულ კვარცის ქვიშას. სოფელ მეჯვრისხევში 1605 წელს საზაფხულოდ იდგა და
მოულოდნელად გარდაიცვალა ქართლის მეფე გიორგი X. XVIII საუკუნის დასაწყისში აქ
ლეკებთან ბრძოლაში დამარცხდა და დაიღუპა ოსმალთა გარნიზონის სარდალი გორის
ფაშა. ლეკების ალაგმვა შეძლო მხოლოდ ძლიერმა ფეოდალმა გივი ამილახვარმა,
რომელმაც ქართველთა ლაშქრით სოფელთან ბრძოლა გაუმართა მტერს და სასტიკად
დაამარცხა იგი. XIX საუკუნის 80-იან წლებში მეჯვრისხევი წარმოადგენდა ახლომდებარე
სოფლების ცენტრს და მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ამ მხარის საზოგადოებრივ,
ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში.
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თბილისი, 2013

81

ეკონომიკა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5755 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია, მ.შ.
3741 ჰა - სახნავი, 863 ჰა - საძოვარი. სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგია მებაღეობა:
ხეხილი გაშენებულია 2527 ჰექტარზე.
ს. კვარხითში ვაშლის კონცენტრატების 1 ქარხანაა, ს.დიდ მეჯვრისხევში
ს.ხელთუბანში - მეფრინველეობის ფაბრიკები, ს.თორტიზაში - 3 თევზსაშენი.
ტრანსპორტი

და

შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 73,2 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 16.304 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 252 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 14 სასოფლო დასახლებული პუნქტია.დიდი სოფლები ადიდი
მეჯვრისხევი (4070) და ხელთუბანი (3355 მცხოვრები).
მეჯვრისხევის მუნიციპალიტეტში შედის სოფლები დიდი მეჯვრისხევი, ზერტი,
კვარხითი, პატარა მეჯვრისხევი, ახალუბანი, აძვი, მუმლაანთკარი, ციცაგიანთკარი,
ჯარიაშენი, კირბალი, მეფრინველეობის ფაბრიკისა და დევნილთა დასახლებები,
ხელთუბანი, თორტიზა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების
სოფელშია,

ადმინისტრაციული შენობები

2

ს.დიდ მეჯვრისხევში მდებარეობს პოლიციის შენობა.
5 სოფელში შეყვანილია ბუნებრივი გაზი და გაზიფიცირებულია 1643 ოჯახი. პოტენციურ
აბონენტთა რაოდენობა (არსებულის ჩათვლით) არის 5207, 2014 წლის დასაწყისისათვის
გაზიფიცირებულია მოსახლეობის 31,5%.
სოფლების მოსახლეობის 5187 კომლიდან, 60-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 105 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით,
მოწყობილია 20 სატუმბი ჭაბურღილი, 3 სოფელში წყალმომარაგება ინდივიდუალური
ჭებითაა უზრუნველყოფილი. 11 სოფლის წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა
ძირითადად დამაკმაყოფილებელია, დიდ მეჯვრისხევსა და ზერტში სისტემა ცუდ
მდგომარეობაშია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 9 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 6 საშუალო და 3 საბაზო, სადაც სწავლობს 1706
მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 239 პედაგოგი და 55 ადმინისტრაციულ-დამხმარე
პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 1035 ბავშვია, რომელთგან 228 ბავშვი
4 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 14 თანამშრომელი. სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად 400
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აღსაზრდელზეა გათვლილი, მათგან გაზიფიცირებული არც ერთი არ არის, 2 საჭიროებს
სარემონტო სამუშაოებს.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 6 დიდი და 6 მინი სტადიონი, ს.ზერტში
ფუნქციონირებს 2 სპორტული სექცია 67 მოსწავლით.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში 2 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს, მოსახლეობას „სოფლის
ექიმის― პროგრამით ემსახურება 7 ბრიგადა, 11 ექიმისა და ექთნის შემადგენლობით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის
მდგომარეობაში იმყოფება.

25% (4119 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ

კულტურა
ს. დიდ მეჯვრისხევში არის სასოფლო კლუბი 1 თანამშრომლით.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
სოფელ დიდი მეჯვრისხევის განაპირას
კვირაცხოვლის და სამების ეკლესიები.

დგას

ფეოდალური

ხანის

უსანეთის,

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 72 %-ით.


მეჯვრისხევის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 96%-ით მატება.
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მეჯვრისხევის მუნიციპალიტეტი
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ტირიფონის/შავშვების მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
მუნიციპალიტეტის ცენტრი - ს.შავშვები, მდებარეობს კვერნაქის ქედის ჩრდილოეთ
კალთაზე, ნატახტარი-გორის
საავტომობილო
გზაზე.
ზღვის
დონიდან
700 მ, გორიდან 12 კმ. მუნიციპალიტეტის ფართობი - 115,50 კვ.კმ.
მუნიციპალიტეტი მოიცავს ტირიფონის ველის ტერიტორიას, მას ჩრდილოდასავლეთიდან ესაზღვრება მეჯვრისხევის მუნიციპალიტეტი, დასავლეთიდანკარალეთის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ-დასავლეთით - თვითმმართველი ქალაქი გორი,
ჩრდილოეთიდან
რუსეთის
საოკუპაციო
ხაზი,
აღმოსავლეთიდან
კასპის
მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით - ატენის მუნიციპალიტეტი.
ჰავა
ჰავა გარდამავალია, ზომიერად თბილი სტეპურიდან ზომიერად ნოტიოზე. ზამთარი
ზომიერად ცივია, ზაფხული – ცხელი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 110C.
იანვრის საშუალო ტემპერატურა -1,5-1,70C; აგვისტოში –22,50C; ნალექების წლიური
რაოდენობა საშუალოდ 500 მმ.-ია, მაქსიმალური რაოდენობა 760 მმ.-ია, ხოლო
მინიმალური 330 მმ.
ფლორა და ფაუნა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გვხვდება ფრინველები – (არწივი, მწყერი, იხვი,
ბატი, კაკაბი, ყვავი, გარეული მტრედი, შაშვი, გნოლი, წყლის ქათამი (ვალეშნიკი),
ცხოველები (მგელი, დათვი, გარეული ღორი, მელია, შველი, მაჩვი) და თევზი (ციმორი,
კარასი, კალმახი, კაპუეტი, ჭანარი, მურწა, საზანი).
ეკონომიკა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5599 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია,
მ.შ. 4507,8 ჰა - სახნავი, 64 ჰა-სათიბი და 2250 ჰა - საძოვარი. სოფლის მეურნეობის წამყვანი
დარგია მებაღეობა: ხეხილი (ძირითადად, ატამი და ვაშლი) გაშენებულია 882,6 ჰექტარზე.
ს. ზემო სობისში წვენების 1 ქარხანაა, ს.ნადარბაზევში 1 თევზსაშენია.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ნატახტარი-გორის
მაგისტრალი, შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 74,6 კილომეტრია.

საავტომობილო

მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 9.864 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 119 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 13 სასოფლო დასახლებული პუნქტია.
ტირიფონის/შავშვების
მუნიციპალიტეტში შედის სოფლები ზეღდულეთი,
ახალშენი, ბერშუეთი, ზემო სობისი, ახალსოფელი, ქვემო სობისი, ქვემო შავშვები, ახალი
ხურვალეთი, დიდი ხურვალეთი, ნადარბაზევი, ნაწრეტი, პატარა ხურვალეთი, შავშვები,
წითელუბანი, შავშვების დევნილთა დასახლება, ხურვალეთის დევნილთა დასახლება და
სვენეთი.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობები 2
სოფელშია, ს.ზეღდულეთსა და ს.ახალ ხურვალეთში მდებარეობს პოლიციის შენობები.
ბუნებრივი გაზი შეყვანილია 4 სოფელში,
გაზიფიცირებულია 491 ოჯახი.
პოტენციურ აბონენტთა რაოდენობა (არსებულის ჩათვლით) არის 3074, 2014 წლის
დასაწყისისათვის გაზიფიცირებულია მოსახლეობის 16%.
სოფლების მოსახლეობის 3074 კომლიდან, 60-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 32,5 კმ საერთო სიგრძის 2 თვითდინებითი
წყალსადენით, გაკეთებულია 7 სატუმბი ჭაბურღილი, 4 სოფელში წყალმომარაგება
ხორციელდება ინდივიდუალური ჭებით. წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა
სოფლების უმრავლესობაში დამაკმაყოფილებელია, სოფ. ახალ ხურვალეთში კი
წყალმომარაგების სისტემა ცუდ მდგომარეობაშია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 7 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 5 საშუალო და 2 საბაზო, სადაც სწავლობს
993 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 154 პედაგოგი და 46 ადმინისტრაციულ-დამხმარე
პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 578 ბავშვია, რომელთგან 193
ბავშვი 3 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 11 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
260 აღსაზრდელზეა გათვლილი, მათგან ერთი გაზიფიცირებულია, 2 შენობა
რეაბილიტაციას საჭიროებს.
სოფლებში მოწყობილია 2 მინი სტადიონი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში 3 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს, მოსახლეობას
„სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 4 ბრიგადა, 9 ექიმისა და ექთნის
შემადგენლობით. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 23 % (2282 ადამიანი) სიღარიბის
ზღვარს ქვემოთ მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
ს.შავშვებში არის სასოფლო კლუბი 1 თანამშრომლით.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
სოფელ ზეღდულეთში დგას ღვთისმშობლის სახელობის 2 ეკლესია.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის ახალი მუნიციპალური ცენტრის
მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 64 %-ით.



შავშვების

მუნიციპალიტეტში

მოსალოდნელია

მოქალაქეთა

საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აქტივობის 100%-ით მატება.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ახალციხის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაცია
ქ.ახალციხის ტერიტორიის მოსაზღვრისას გათვალისწინებულ იქნა თვითმმართველი
ქალაქისთვის მის გარშემო ე.წ. „ზრდის ზონისა― და რეკრეაციულ-ტურისტული არის
(საფარის
მონასტერი
მიმდებარე
ტერიტორიით)
ქალაქისთვის
მიკუთვნების
აუცილებლობა, ურბანული ზრდის პერსპექტიული მიმართულებები და, აქედან
გამომდინარე, მიმდებარე სოფლების: ღრელის, ჭაჭარაქის,
მინაძეს და ივლიტას
პრაქტიკული ინტეგრაციის შესაძლებლობები ქალაქის ინფრასტრუქტურაში.
თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიის მოსაზღვრამ დარჩენილი ტერიტორიები,
ოროგრაფიული და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, გაყო
ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელ ოთხ ტერიტორიულ ზონად, სადაც რამდენიმე
თვითმმართველი ერთეულის შექმნის შესაძლებლობაა:
1.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საზღვრიდან ქ.ახალციხის საზღვრამდე,
ბორჯომი-ახალციხის
ავტომაგისტრალის
მიმდებარე
სოფლები,
რომელთა
ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული აწყურის, აგარის, ფერსასა და
კლდის თემების გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად
შეიძლება ყოფილიყო ს.აწყური, ან, სატრანსპორტო ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით,
ს.წნისი; მუნიციპალიტეტის ცენტრის შერჩევისას შედარებულ იქნა ს.აწყურამდე და
ს.წნისამდე გეოგრაფიული მისაწვდომობის კოეფიციენტები, რომლებმაც შეადგინეს,
შესაბამისად, 2.144 და 1.657. შედეგმა აჩვენა, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის
ძირითადი ნაწილისთვის მნიშვნელოვანი სხვაობა სატრანსპორტო მისაწვდომობის
თვალსაზრისით ამ ორ სადასახლებულ პუნქტს შორის არ აღინიშნება, მაგრამ აწყურის
შემთხვევაში მისაწვდომობა მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისათვის უკეთესია: აწყურის
შემთხვევაში, ახალციხისთან შედარებით, მისაწვდომობა იზრდება 60%-ით, ხოლო წნისის
შემთხვევაში 48%-ით. აწყურის სიდიდის (2004 მოსახლე), მისი განვითარების
პოტენციალისა და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილისთვის მისი
სატრანსპორტო ხელმისაწვდომობის მიხედვით ცენტრად რეკომენდებულია ს.აწყურის
არჩევა.
2.
ქ.ახალციხის საზღვრიდან ქ.ვალეს მიმართულებით ავტომაგისტრალის
მიმდებარე სოფლები და თურქეთთან სახელმწიფო საზღვრამდე არსებული
დასახლებები, რომელთა ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული
ქ.ვალეს, საძელის, პამაჯის, სხვილისისა და წყალთბილას თემების გაერთიანებით
შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ქ.ვალე;
3.
ახალციხის აღმოსავლეთით, ასპინძის
მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე,
გეოგრაფიულად ქედებით მოსაზღვრული ზეგანის დასახლებული პუნქტების
ერთობლიობა (მდ. ურაველის ხეობა). აქ მდებარე სოფლების ადმინისტრაციული
ერთეულების/2006 წლამდე არსებული ანდრისწმინდასა და ურაველის თემების
გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა
ამ მხარის ტრადიციული ცენტრი, ს.ურაველი. მიზანშეწონილია, პერსპექტივაში
ურაველის მუნიციპალიტეტს შეუერთდეს ამჟამად ასპინძის
მუნიციპალიტეტში
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შემავალი ორი სოფელი: ჭობარეთი და ძველი, რომლებიც იმავე ზეგანზე მდებარეობენ
და როგორც გეოგრაფიულად არიან ახლოს ახალ ადმინისტრაციულ ცენტრთან, ასევე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისითაც მათთვის, ქ.ასპინძის თან
შედარებით, ს.ურაველი გაცილებით მოსახერხებელია.
4.
ახალციხის დასავლეთით, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე,
მთისწინეთისა და მაღალმთიანი დასახლებული პუნქტების ერთობლიობა. აქ მდებარე
სოფლების ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული წყრუთის,
ელიაწმინდასა და სვირის თემების გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი
ერთეულის ცენტრად, მისი სიდიდიდან (1194 მოსახლე) გამომდინარე, შერჩეულ იქნა
ს.წყრუთი, ამ შემთხვევაში რეკომენდებულ იქნება ტატანისი-წყრუთის შემაერთებელი 2-4
კმ-იანი საველე გზის ხარისხის გაუმჯობესება.
შეფასებულ იქნა ამ ოთხი შესაძლო მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალური
ინფრასტრუქტურა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით― განსაზღვრული
კომპეტენციების შესრულებისათვის საჭირო სავარაუდო საბიუჯეტო რესურსი.
ქვემოთ მოცემულია ქალაქი ახალციხისა და ახალი სასოფლო მუნიციპალიტეტების
ძირითადი პარამეტრები და მოსახლეობაზე ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გავლენის
რაოდენობრივი
მაჩვენებლები,
ასევე
თითოეული
ახალი
თვითმმართველი
ერთეულისათვის - გეოგრაფიულ-ისტორიული ფაქტორებისა და არსებული სოციალური
ინფრასტრუქტურის მოკლე აღწერები.
თვითმმართველი
ერთეული

მოსახლეობის
რაოდენობა,
ათასი მოსახლე

ფართობი,
კვ.კმ.

ცენტრის
მისაწვდ
ომობის
ზრდა, %

მოსახლ
ეობის
აქტივო
ბის
ზრდა,
%

ახალციხის
მუნიციპალიტეტი

52,225

1010.52

-

-

ქალაქი ახალციხე

25,218

43.23

-

11

აწყურის
მუნიციპალიტეტი

7,276

346.37

60

ვალეს
მუნიციპალიტეტი

13,566

208.92

ურაველის
მუნიციპალიტეტი

2,558

წყრუთის
მუნიციპალიტეტი

3,607

საჯარო
მოხელეთა
ზღვრული
რაოდენობა

შტატგარეშე
მოსამსახურე
თა ზღვრული
რაოდენობა

სავარაუდო
გათანაბრებითი
ტრანსფერი,
ათასი ლარი

„სოფლის
პროგრამით―
მისაღები
ჯამური თანხა,
ათასი ლარი

65

6

7,112.4

18

42

5

1,380.6

177.0

65

16

53

5

2,171.9

189.9

286.08

83

20

36

5

428.3

65.8

125.93

31

20

41

5

651.1

103.4
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ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ახალციხის ქალაქის სტატუსი აქვს 1840 წლიდან, ის სამცხე-ჯავახეთის მხარის
ადმინისტრაციული ცენტრი, მდებარეობს ახალციხის ქვაბულში, მდინარე ფოცხოვის
ორივე ნაპირზე, ზღვის დონიდან 1000 მ სიმაღლეზე, უკავია 43,23 კვ.კმ. ფართობი.
ახალციხე მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძი, სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო და
კულტურული ცენტრია. დაშორება თბილისამდე – 207კმ, ბათუმამდე – 168 კმ, სომხეთის
საზღვრამდე ( ს.გ.პ. “ნინოწმინდა” ) – 89კმ და თურქეთის საზღვრამდე (ს.გ.პ. “ვალე”) –
12 კმ. ქალაქს ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება აწყურის, დასავლეთიდან - წყრუთის,
აღმოსავლეთიდან - ურაველის, სამხრეთიდან - ვალეს მუნიციპალიტეტები.
ჰავა
ახალციხის ქვაბულში მთიანეთის სტეპების ჰავაა, ზამთარი – ცივი,
მცირეთოვლიანი, ზაფხული – ხანგრძლივი და თბილი. ახალციხის ქვაბულის ძირზე
იანვრის საშ. ტემპ-რა 3,80C, ხოლო აგვისტოში 20,50C. ნალექები არ აღემატება 520 მმ
წელიწადში, ნალექების მაქსიმუმი მოდის მაისში (64 მმ) და ივნისში (886 მმ), მინიმუმი
ზამთრის თვეებში (იანვარი 20 მმ, თებერვალი 25 მმ). მზის ნათების ხანგრძლივობა,
ზომიერი ტენიანობა, მთის და ბარის შეზავებული სუფთა ჰაერი აქაურ ჰავას საკურორტო
თვისებებს ანიჭებს.
ისტორია
ქალაქ ახალციხის ტერიტორიაზე პირველი ქალაქის ტიპის დასახლება გაჩნდა
მდინარე ფოცხოვის მარცხენა სანაპიროზე, სადაც 1953 წელს არქეოლოგიური გათხრების
დროს აღმოჩნდა ენეოლითის ადრინდელი ბრინჯაოს ხანის ნასახლარი, ეს ადგილი დღეს
ცნობილია ,,ამირანის–გორა‖-ს სახელით, რომელზეც არის ლომისას სალოცავის ნაშთები.
ლომისას ხატიდან გამომდინარე ამ დასახლებულ პუნქტს ერქვა ლომისა, რომელიც
მოიცავდა მდინარე ფოცხოვის მარცხენა სანაპიროს ამირანის გორიდან დღევანდელი
რაბათის დასახლების ჩათვლით. ხოლო მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობდა რამდენიმე
დასახლებული პუნქტი: მოღნისი, ზემო მარდა, ქვემო მარდა, ურია მარდა , ხვანა, მარდა,
ასევე ქვემო ლაშიხევი.
ლომისას წარმოშობა და სამცხის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ
ცენტრად გახდომა, განაპირობა მისმა მოხერხებულმა გეოგრაფიულმა მდებარეობამ,
რადგან იგი წარმოადგენს სტრატეგიულ გზაჯვარედინს, ქართლს, ჯავახეთს, აჭარაიმერთსა და ტაო-კლარჯეთს შორის. „მატიანე ქართლისაის― ცნობით, ქალაქი IX
საუკუნეში გვარამ მამფალს აუშენებია. ახალციხე წყაროებში XII საუკუნიდან იხსენიება,
როცა სამცხის ათაბაგებმა - ჯაყელებმა - აღადგინეს და განაახლეს ციხე-სიმაგრე ლომისა
და მას ეწოდა ახალციხე.
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XIII-XVII სს-ში ციხე-ქალაქი სამცხის ათაბაგ ჯაყელს ეკუთვნოდა და ამ
საგვარეულოს მფლობელობაში იყო. 1578 წელს ოსმალებმა დაიპყრეს, ხოლო 1628 წლიდან
ახალციხის საფაშოს ცენტრი გახდა.
1829 წელს როდესაც ქალაქი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შევიდა. რადგანაც
ძველი დასახლება ვეღარ იტევდა ახალმოსახლეებს, ქალაქი განვითარდა ფოცხოვის
მარჯვენა სანაპიროზე, რის შედეგადაც გაქრა ადრე არსებული მარდიების დასახლებები.
ეკონომიკა
ქალაქი ახალციხე წარმოადგენს ადგილობრივი მნიშვნელობის ბალნეოლოგიურ
კურორტს. სამკურნალო ფაქტორი: ნახშირმჟავა-ჰოდროკარბონატული, მაგნიუმნატრიუმიანი თერმული (390C) მინერალური წყალი. იყენებენ აბაზანებისთვის.
სამედიცინო ჩვენებები: გინეკოლოგიური დაავადებების სამკურნალოდ.
ქალაქში 16 სასტუმრო, 1 ჰიპერმარკეტი, კვების და ვაჭრობის მრავალი ობიექტია.
ქალაქის მახლობლად 2 კარიერი და 4 თევზსაშენია.
ტრანსპორტი
ახალციხეში თავს იყრის რეგიონის მოსაზღვრე სახელმწიფოებიდან სომხეთიდან და თურქეთიდან მომავალი გზები, ხოლო აჭარის ავტონომიურ
რესპუბლიკას უკავშირდება გოდერძის უღელტეხილით.
ქალაქში ავტოსადგური და თბილის-ვალეს სარკინიგზო ხაზის სადგურია. შიდა
მუნიციპალური გზების სიგრძე 50 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
ქალაქ ახალციხის მოსახლეობის რიცხოვნობა - 25.218 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 583
კაცი კვ.კმ-ზე.
გაზიფიცირებულია 5285 ოჯახი და 185 კომერციული აბონენტი, პოტენციურ
აბონენტთა რაოდენობა (არსებულის ჩათვლით) არის 6800, 2014 წლის დასაწყისისათვის
გაზიფიცირებულია ოჯახების 80%.
მოსახლეობის 6561 კომლიდან, 99% უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით, რაც
ხორციელდება 35,5 კმ სიგრძის შიდა ქსელითა და 57,6 კმ საერთო სიგრძის 2
თვითდინებითი წყალსადენით, არის 2 სატუმბი ჭაბურღილი (1 გაუქმებულია, 1 გაჩერებული) და 1 თვითდინებითი ჭაბურღილი. წყალმომარაგების სისტემების
მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია,
განათლება
ქალაქში 10 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 6 საშუალო და 4 საბაზო, სადაც სწავლობს 3531
მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 328 პედაგოგი და 114 ადმინისტრაციულ-დამხმარე
პერსონალია დასაქმებული.
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მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 1550 ბავშვი 8 საბავშვო ბაღით
სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 157 თანამშრომელი. სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად 1950 აღსაზრდელზეა
გათვლილი, ყველა გაზიფიცირებულია.
2011 წლიდან ფუნქციონირებს პროფესიული კოლეჯი ,,ოპიზარი‘‘. კოლეჯში არის 16
საგანმანათლებლო პროგრამის საბაზისო მოდულების კათედრები: აგრარული
მეცნიერების, ბიზნესის ადმინისტრირების, ინჟინერიის, ხელოვნებისა და ზოგადი
მოდულების, სწავლობს 403 მოსწავლე, დასაქმებულია 50 პედაგოგი და 29
ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალი.
სამცხე-ჯავახეთში
პირველი
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება
ქ.ახალციხეში 1990 წელს დაარსდა და დღეს იდან სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი ეწოდება. უნივერსიტეტი წარმოადგენს მრავალფუნქციურ
უმაღლეს სასწავლო და სამეცნიერო დაწესებულებას, რომელშიც სტუდენტთა და
პროფესორ-მასწავლებელთა თანამშრომლობით შექმნილია უმაღლესი აკადემიური
განათლების, პროფესიული სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის ერთიანი სივრცე.
დღეისათვის უნივერსიტეტში არის ოთხი ფაკულტეტი: განათლების, ჰუმანიტარულ და
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის ადმინისტრირება, იურიდიული და ინჟინერიის,
აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
ქალაქში 2 სტაციონარია, 91 საწოლის ჯამური სიმძლავრით, სადაც დასაქმებულია 283
ექიმი, საშუალო მედპერსონალი და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური თანამშრომელი.
ამბულატორიულ სამედიცინო დახმარებას უწევს 5 პოლიკლინიკა
და 7
ამბულატორიული ტიპის დაწესებულება 124 მედმუშაკი. სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების სადგურში 3 ბრიგადა და 41 თანამშრომელია.
ქალაქის მოსახლეობის
მდგომარეობაში იმყოფება.

14%

(3493

ადამიანი)

სიღარიბის

ზღვარს

ქვემოთ

სპორტი
ახალციხეში ფუნქციონირებს ერთი კომპლექსური სასპორტო სკოლა, სადაც 18
პედაგოგი და 11 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალია დასაქმებული, ვარჯიშობს
311 მოსწავლე. არის 19 სპორტული სექცია: ძლეოსნობა, კრივი, ძალოსნობა, ჭადრაკი,
ჭიდაობა, ფეხბურთი, რაგბი, კიკბოქსინგი, კალათბურთი და ველორბოლა. სასპორტო
სკოლაში 2 სპორტული დარბაზია. ქალაქის ტერიტორიაზე 2 დიდი და 13 მინი
სტადიონია, მათი ნაწილი რეაბილიტაციას საჭიროებს.
კულტურა
ქალაქში ფუნქციონირებს 1 სამუსიკო სკოლა 225 მოსწავლით, სადაც დასაქმებულია
33 პედაგოგი და 8 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი, 1 სამხატვრო სკოლა 174
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მოსწავლით, სადაც დასაქმებულია 6 პედაგოგი და 2 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალი.
ახალციხეში 3 ბიბლიოთეკაა (ცენტრალური, საბავშვო და რაბათის), სადაც
დასაქმებულია 11 თანამშრომელი, კულტურის სახლი 4 თანამშრომლით, სა,ცხეჯავახეთის

ისტორიული

რეგიონალური

მუზეუმი,

სადაც

დასაქმებულია

10

თანამშრომელი.
ქალაქში 2 თეატრია: ახალციხის სახელმწიფო დრამატული და თოჯინების
სახელმწიფო პროფესიული თეატრი, სადაც დასაქმებულია 70 თანამშრომელი.
1998 წლიდან ახალციხის და მის მიმდებარე, მ.შ. ადიგენისა და ასპინძის
მუნიციპალიტეტებში
მეცხრე
მეტრული
არხის
საშუალებით
მაუწყებლობს
ტელერადიოკომპანია „იმპერია―, მის აუდიტორიას შეადგენს 90 ათასამდე მაყურებელი.
რეგულარულად გამოდის რეგიონული გაზეთი „სამხრეთის კარიბჭე―
უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის ინიციატივით 2001 წლიდან მოღვაწეობს
სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ახალციხე―.
ყოველწლიურად, 30 ივნისს, აღინიშნება სახალხო დღესასწაული „ახალციხელობა―.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
ქალაქ ახალციხის მდინარ ფიცხოვის ორივე ნაპირი უჭირავს. მარცხენა ნაპირი
მთაგორიანია, აქაა ქალაქის ძველი ნაწილი, ე. წ. რაბათი და დიდი ციხე-სიმაგრე,
რომელშიაც წინათ ახალციხის მფლობელთა სასახლე იყო. მარჯვენა ნაპირი ვაკეა. აქ
ქალაქის უბნები მხოლოდ XIX საუკუნეში გაშენდა, ამ ნაწილსაც ბორცვები აკრავს. ქალაქის
ზოგი უბანი ამ ბორცვთა ფერდებზეა შეფენილი.
ქალაქის ძველ ნაწილში შემორჩენილია ციხე, სასახლე, მეჩეთი, სინაგოგა.
ახალციხეშია ჯაყელების ციხესიმაგრე (XIII-XIV სს.), წმ. მარინეს ეკლესია. ქალაქთან
ახლოსაა საფარის სამონასტრო კომპლექსი, ციხე-სიმაგრით, ასევე ოხერას წმ. გიორგის
სახ.ეკლესია და ს.ივლიტის ეკლესია. ახალციხეში არის ახალციხის ეპარქიის კათედრა.
ქალაქში მდებარე სასტუმროებიდან აღსანიშნავია: „ლომსია―, „იკასო‘, „არიალი―,
„ზუბაშვილი―, „ედენი―, „თამაზი―, „მესხეთი―, სახლი― და „ახალი სახლი―.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


თვითმმართველ ქალაქ ახალციხეში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 11 %-ით მატება.
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აწყურის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.აწყური, 2616 მოსახლით, მდებარეობს მდინარე
მტკვრის ნაპირებზე, აბანოსღელის შესართავთან, ზღვის დონიდან 900 მ., ახალციხიდან 22
კმ. შუა საუკუნეებში იყო ქალაქი. მუნიციპალიტეტის ფართობი - 346,37 კვ.კმ.
აწყურის მუნიციპალიტეტს ჩრდილო-დასავლეთით ესაზღვრება ბაღდადის,
ჩრდილო-აღმოსავლეთით კი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით-ადიგენის,
სამხრეთ-დასავლეთით - წყრუთის მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთით - ასპინძის ,
სამხრეთ-აღმოსავლეთით - ურაველის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით - თვითმმართველი
ქალაქი ახალციხე.
ჰავა
მესხეთის ქედზე ზღვის ნოტიოდან, ზომიერად ნოტიო კონტინენტურზე გარდამავალი
ჰავაა. ზაფხული – მოკლე, ზამთარი – ცივი, ნალექები 1200 მმ არ აღწევს. მზის ნათების
ხანგრძლივობა, ზომიერი ტენიანობა, მთის და ბარის შეზავებული სუფთა ჰაერი აქაურ
ჰავას საკურორტო თვისებებს ანიჭებს.
ისტორია
აწყური საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქი იყო. ადრინდელი სახელწოდება
იყო სოსანგეთი/აწყვერი. მატიანეში პირველად XI საუკუნის შუა წლებში იხსენიება.
ბიზანტიის კეისარ ჰერაკლეს ლაშქრობის დროს (VII ს.) აქ საყდარი აუგიათ. ადრინდელ
ფეოდალურ ხანაში აწყური სამცხის პოლიტიკური ცენტრი და სამძივართა ფეოდალური
საგვარეულოს ადგილსამყოფელი იყო. ასევე მნიშვნელოვან პუნქტად ითვლებოდა იგი
სამცხე-საათაბაგოს არსებობის ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე. XVI საუკუნის II
ნახევარში აწყური ოსმალებმა დაიკავეს. 1829 წელს ადრიანოპოლის სამშვიდობო
ხელშეკრულებით განთავისუფლდა ოსმალთა ბატონობისაგან და შევიდა ახლადშექმნილ
ახალციხის მაზრაში. აწყურში მოღვაწეობდნენ მწიგნობრები, კალიგრაფები, წიგნის
მკაზმავნი გიორგი მაწყვერელი (IX-X სს.), გაბრიელ კოტაი (XI ს.), იოაკიმე მაწყვერელი
(XVI ს.), იერემია მაწყვერელი (XVI ს.) და სხვები. აწყურის საეპისკოპოსო ცენტრი
საქართველოს ეპარქიათა შორის ერთ-ერთი უძველესია. პირველი ეპისკოპოსი, ვისმა
სახელმაც ჩვენამდე მოაღწია, არის იოსები, რომელიც VI საუკუნის დასაწყისში
მოღვაწეობდა. ბოლო ეპისკოპოსი, ვისი სახელიც ვიცით, იყო გედეონი, რომელმაც უკვე
სულთნისგან მიიღო აწყურის კათედრა. "გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრების" თანახმად, უკვე
გრიგოლის დროს, VIII-IX საუკუნეებში არსებობდა აწყურის საეპისკოპოსო ტაძარი,
რომელიც XII-XVI საუკუნეებში სამცხის საეკლესიო ცენტრი გამხდარა. მაწყვერელ
ეპისკოპოსთა შორის გამორჩეული იყო ეფრემ დიდი მაწყვერელი (კათედრას უძღვებოდა
855-895 წლებში), გრიგოლ ხანძთელის მოწაფე.
ეკონომიკა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 15274 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია, მ.შ.
2873 ჰა - სახნავი, 1193 ჰა-სათიბი და 10,729 ჰა - საძოვარი. ხეხილი გაშენებულია 479
ჰექტარზე. სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგებია მეცხოველეობა და მეხილეობა.
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აწყურში 1 სასტუმროა, არის აფთიაქი, მის მახლობლად-1 კარიერია.
მუნიციპალიტეტის
ბუნებრივი
რესურსებიდან
აღსანიშნავია
აქატის
საბადო,
ს.შურდოს/ს.გიორგიწმინდას ტერიტორიაზე. აქაური აქატი სიმტკიცით გამოირჩევა და
არის ყავისფერი/ნაცრისფერი. დღესდღეობით აქატის მოპოვება არ მიმდინარეობს.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ქალაქების: ბორჯომისა და ახალციხის
დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალი; თბილისი-ვალეს სარკინიგზო ხაზი,
რომლის სადგური არის ს.აწყურთან. შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 101,48
კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 7.276 მცხოვრები; სიმჭიდროვე — 21 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 14 სასოფლო დასახლებული პუნქტია, დიდი სოფელია აწყური (2616
მცხოვრები).
აწყურის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: აწყური, თისელი, ტყემლანა,
აგარა, გურკელი, ზიკილია, საყუნეთი, წინუბანი, ფერსა, გიორგიწმინდა, მუგარეთი,
შურდო, კლდე და წნისი.
სოფლებში ბუნებრივი გაზი შეყვანილი არ არის. მოსახლეობის 2438 კომლიდან, 90დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 101,2 კმ საერთო
სიგრძის 20 თვითდინებითი (მ.შ. 13 მაგისტრალური) წყალსადენით. სოფლების
წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა ძირითადად დამაკმაყოფილებელია, გარდა
გურკელისა და წინუბანისა, სადაც სისტემა ცუდ მდგომარეობაშია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 9 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 8 საშუალო და 1 საბაზო, სადაც სწავლობს
742 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 143 პედაგოგი და 80 ადმინისტრაციულ-დამხმარე
პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 804 ბავშვია, რომელთგან 210
ბავშვი 2 საბავშვო ბაღით (აწყურსა და აგარაში) სარგებლობს , სადაც დასაქმებულია 31
თანამშრომელი. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო
სიმძლავრე ჯამურად 200 აღსაზრდელზეა გათვლილი.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 8 დიდი და 4 მინი სტადიონი,
რომლებიც რეაბილიტაციას საჭიროებენ, და 2 სასკოლო სპორტული დარბაზია.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
აწყურის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას „სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება
9 ბრიგადა, 12 ექიმისა და ექთნის შემადგენლობით. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 11%
(804 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მდგომარეობაში იმყოფება.
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კულტურა
ს.აწყურში ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლა, სადაც დასაქმებულია 10
თანამშრომელი და 78 მოზარდი იღებს განათლებას. აწყურში არის ასევე ბიბლიოთეკა,
სადაც დასაქმებულია 1 თანამშრომელი და კულტურის სახლი 1 თანამშრომლით.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმია
აწყურის ტერიტორიაზე შემორჩენილია ღვთისმშობლის გუმბათოვანი ტაძრის
ნანგრევები (გაირჩევა ორი ფენა - X-XI და XIII-XIV სს.). ფართობით იგი ყველაზე დიდი
ეკლესია ყოფილა მთელ საქართველოში. აწყურის ტაძარი ბევრჯერ დაზიანებულა
მიწისძვრებით და კვლავ აღუდგენიათ. როგორც ჩანს, ძეგლი ოსმალთა ბატონობის ბოლო
წლებში საბოლოოდ დანგრეულა. შემორჩენილია აგრეთვე სხვა, X-XIII საუკუნეების
ეკლესიის ნანგრევები.
სოფლის ტერიტორიაზე დგას ციხე-სიმაგრეები: სლესის (მოქცევის) ციხე და აწყურის
ციხე, ასევე საკანაფე.
აწყურის ციხე — ფეოდალური ციხესიმაგრე მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე, სოფელ
აწყურთან, - მატიანეში პირველად იხსენიება XI საუკუნის შუა წლებში. ის სამხრეთიდან
იცავდა ბორჯომის ხეობას. აწყურის ციხის მშენებლებმა მოხერხებულად გამოიყენეს
მაღალი და ძნელად მისადგომი კლდის რელიეფი და შექმნეს სამშენებლო თვალსაზრისით
რთული და საინტერესო ნაგებობა. ციხეში შესვლა კლდეში გამოკვეთილი ვიწრო
გვირაბით შეიძლება.
ისტორიული ციხესიმაგრე საკანაფე მოღწეულია ნანგრევების სახით. პირველად
იხსენიება XVI საუკუნის ისტორიულ წყაროებში.
ტურისტულად მიმზიდველი ძეგლებია აგრეთვე უჯარეთის ქვაჯვარი, გარანხანუმის
აბანო, წრიოხის ციხე, წრიოხის ეკლესია, ს.თისელთან: სამონასტრო კომპლექსი, ზედა და
ქვედა ციხეები, ღვთისმშობლის გუმბათიანი ეკლესია; ს.გურკელთან: ბიეთის ეკლესია,
ბიეთის ხიდი, გურკელის კოშკი და ციხე-დარბაზის შენობა; ს.საყუნეთთან: წმ.გიორგის
სახ. ეკლესია და საყუნეთის მეჩეთი.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 60%-ით.


აწყურის

მუნიციპალიტეტში

მოსალოდნელია

მოქალაქეთა

საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აქტივობის 18%-ით მატება.
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ვალეს მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ქ.ვალე, 5750 მოსახლით, მდებარეობს მდინარე
ფოცხოვისწყლის მარჯვენა ნაპირზე, ერუშეთის ქედის სუსტად დახრილ ჩრდილოეთ
კალთაზე. ზღვის დონიდან 1000-1200 მ, ახალციხიდან 12 კმ. ვალე, როგორც ქალაქი,
წარმოიქმნა მურა ნახშირის მოპოვებასთან დაკავშირებით, მაგრამ დაბალი ტექნიკურეკონომიკური მაჩვენებლების გამო ნახშირის მოპოვება 1974 წლიდან შემცირდა.
მუნიციპალიტეტის ფართობი - 208,92 კვ.კმ.
ვალეს მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ესაზღვრება ადიგენის, ჩრდილოეთით
წყრუთის მუნიციპალიტეტი და თვითმმართველი ქალაქი ახალციხე, აღმოსავლეთით ურაველის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით სახელმწიფო საზღვარია თურქეთთან.
ჰავა
ვალეში მთიანეთის სტეპის ჰავაა. იცის ცივი მცირეთოვლიანი ზამთარი და
ხანგრძლივი თბილი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურა 9 °C, იანვარში — 3,8 °C,
ივლისი 20,2 °C. ნალექები 550 მმ წელიწადში.
ეკონომიკა
_______________________________________________________________________________
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
10,515
ჰექტარი
სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 2878 ჰა - სახნავი, 2014 ჰა-სათიბი და 5299 ჰა - საძოვარი. ხეხილი
გაშენებულია 324 ჰექტარზე. სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგებია მეცხოველეობა და
მეხილეობა.
ვალეში 1 სასტუმროა, მის მახლობლად-1 კარიერია.
მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი რესურსებიდან აღსანიშნავია მურა ქვანახშირი ვალეს ტერიტორიაზე, თაბაშირის საბადო და გოგირდოვანი თერმული წყალი-აბათხევის
ტერიტორიაზე, ასევე წინუბანის მინერალური სამკურნალო წყალი.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის
საერთაშორისო საავტომობილო
მაგისტრალი ახალციხიდან თურქეთისაკენ; აქ არის თბილისი-ვალეს სარკინიგზო ხაზის
ბოლო სადგური. შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 73,73 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 13.566 მცხოვრები; სიმჭიდროვე — 65 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 1 ქალაქი და 13 სასოფლო დასახლებული პუნქტია.
ვალეს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: საძელი, ხაკი, პატარა პამაჯი, დიდი
პამაჯი, ორალი, ყულალისი, სხვილისი, ზემო სხვილისი, წყალთბილა, აბათხევი,
ნაოხრები, წინუბანი და ჯულდა.
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ვალემდე მიყვანილია მაგისტრალური გაზსადენი, სოფლებში
შეყვანილი არ არის.

ბუნებრივი გაზი

ქალაქის მოსახლეობის 1748 კომლიდან 75% უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით,
რაც ხორციელდება 14,2კმ მაგისტრალით, 1 თვითდინებითი და 1 სატუმბი ჭაბურღილით,
4,5 კმ სიგრძის შიდა ქსელით. ქალაქის წყალმომარაგების სისტემა არადამაკმაყოფილებელ
მდგომარეობაშია.
სოფლების მოსახლეობის 2393 კომლიდან, 95-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 140 კმ საერთო სიგრძის 17 თვითდინებითი
წყალსადენით. სოფლების წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა ძირითადად
დამაკმაყოფილებელია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 12 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 9 საშუალო, 2 საბაზო და 1 დაწყებითი,
სადაც სწავლობს 1033 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 254 პედაგოგი და 86
ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 888 ბავშვია, რომელთგან 210
ბავშვი 2 საბავშვო ბაღით (ვალესა და სხვილისში) სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 35
თანამშრომელი. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო
სიმძლავრე ჯამურად 360 აღსაზრდელზეა გათვლილი, ვალეს საბავშვო ბაღის შენობა
რეაბილიტაციას საჭიროებს.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 8 დიდი და 6 მინი სტადიონი,
რომლებიც რეაბილიტაციას საჭიროებენ, არის 7 სასკოლო სპორტული დარბაზი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
ვალეს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას 3 ამბულატორიული ტიპის დაწესებულება
ემსახურება, „სოფლის ექიმის― პროგრამით მუშაობს 6 ბრიგადა, სულ 16 ექიმი და ექთანია
დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 7% (888 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
ქ.ვალეში ფუნქციონირებს სამუსიკო სკოლა, სადაც დასაქმებულია 14 თანამშრომელი
და 89 მოზარდი იღებს განათლებას. ვალეში არის ასევე ბიბლიოთეკა, სადაც
დასაქმებულია 1 თანამშრომელი და კულტურის სახლი 1 თანამშრომლით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა დიდმარხვის პირველ კვირას აღნიშნავს საერთოსახალხო დღესასწაულს „ბერიკაობა―.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
ვალეში არის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი — ღვთისმშობლის ეკლესია (XXVI სს.). ახლანდელი ნაგებობა სამნავიანი ბაზილიკაა (XVI ს.), თავდაპირველად კი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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გუმბათოვანი ტაძარი ყოფილა (X საუკუნის უკანასკნელი მეოთხედი). ფასადზე
შემორჩენილია პირვანდელი ტაძრის საკმაოდ მდიდრული დეკორი: კარ-სარკმლის
მორთულობა, კარნიზები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რელიეფური ქანდაკების
ნიმუშები — აღმოსავლეთ ცენტრალური სარკმლის კომპოზიცია, საერო პირთა ფიგურები
სამხრეთ ფასადზე, დასავლეთი კარის ტიმპანის ცხენოსანთა გამოსახულებანი და სხვა.
ტურისტულად მიმზიდველი ძეგლებია აგრეთვე ვალეს და წინუბნის კათოლიკური
ეკლესიები, ორალის სომხური ეკლესია, ზემო სხვილისის წმ. გიორგის ეკლესია,
„ჯაყისმანის― სამონასტრო კომპლექსი წყალთბილაში და სამელიორაციო ნაგებობები
ნაოხრებში.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 65%-ით.


ვალეს

მუნიციპალიტეტში

მოსალოდნელია

მოქალაქეთა

საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აქტივობის 16%-ით მატება.
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ურაველის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.ურაველი, ბალნეოლოგიურ-კლიმატური კურორტი
768 მოსახლით, მდებარეობს მდინარე ურაველის ხეობაში. ზღვის დონიდან 1250 მეტრი,
ახალციხიდან 17 კილომეტრი.
მუნიციპალიტეტის ფართობი - 277,85 კვ.კმ.
ურაველის მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ესაზღვრება თვითმმართველი ქალაქი
ახალციხე,
ბაღდადის,
ჩრდილო-დასავლეთით
-აწყურის
მუნიციპალიტეტი,
აღმოსავლეთით - ასპინძის , სამხრეთ-დასავლეთით ვალეს მუნიციპალიტეტი,
სამხრეთით თურქეთისგან სახელმწიფო საზღვარი ჰყოფს.
ჰავა
ურაველში იცის ცივი ზამთარი (იანვრის საშუალო ტემპერატურა -4°C), ზომიერად
თბილი ზაფხული (აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა 17°C).
ეკონომიკა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 7367 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია,
მ.შ. 1079 ჰა - სახნავი, 887 ჰა-სათიბი და 5266 ჰა - საძოვარი. ხეხილი გაშენებულია 479
ჰექტარზე. სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგებია მეცხოველეობა და მემცენარეობა.
საქართველოში არსებობს ერთადერთი, მაგრამ დიდი მარაგებისა (7,623.6 მ3) და
უნიკალური თვისებების მქონე კისათიბის დიატომიტის საბადო, რომელიც
განლაგებულია ს.მუსხის მახლობლად. დიატომიტი ფოროვანი ქანია, რომელიც შედგება
მიკროსკოპული ორგანიზმების (დიატომეების) კაჟოვანი ჯავშნისაგან; მას იყენებენ
ცემენტის, პლასმასის წარმოებაში, საფილტრე მასალად ღვინის, ლუდის, შაქრის
წარმოებაში. ელექტრომოწყობილობებისა და აკუმულატორების დასამზადებლად,
კერამიკაში, პარფიუმერიაში, ფარმაციაში და სხვა. დიატომიტის საბადო 50-წლიანი
იჯარით კომპანია „ემ ჯი თი―-ს სარგებლობაში იმყოფება, რომელიც უკვე 12 წელია ეწევა
დიატომიტის მოპოვება-წარმოებას. საბადოში ხდება პროდუქციის მოპოვება და შემდეგ
მისი ქარხნული წესით გადამუშავება კომპანიის ექსპერიმენტულ ქარხანაში.
მუნიციპალიტეტში 6 თევზსაშენია.
ტრანსპორტი
შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 29,6 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 2.558 მცხოვრები; სიმჭიდროვე — 9 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 6 სასოფლო დასახლებული პუნქტია.
ურაველის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: ანდრიაწმინდა, ანდა, ურაველი,
მუსხი, წყორძა და ხეოთი.
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სოფლებში ბუნებრივი გაზი შეყვანილი არ არის. მოსახლეობის 827 კომლიდან, 90დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით, რაც ანდრიაწმინდა-ანდას 2 საერთო
სიგრძის მაგისტრალით და ურაველის 3 მაგისტრალით, რომელთა საერთო სიგრძე 38,5 კმია.
სოფლების
წყალმომარაგების
სისტემების
მდგომარეობა
ძირითადად
დამაკმაყოფილებელია, გარდა ს.მუსხისა და ს.წყორძისა, სადაც სისტემა ცუდ
მდგომარეობაშია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 5 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 4 საშუალო და 1 დაწყებითი, სადაც
სწავლობს 314 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 82 პედაგოგი და 33 ადმინისტრაციულდამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 267 ბავშვია, რომელთგან 60
ბავშვი 1 საბავშვო ბაღით (მუსხში) სარგებლობს , სადაც დასაქმებულია 12 თანამშრომელი.
შენობის საპროექტო სიმძლავრე 60 აღსაზრდელზეა გათვლილი.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 4 მინი სტადიონი,
რეაბილიტაციას საჭიროებენ, და 1 სასკოლო სპორტული დარბაზია.

რომლებიც

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
ურაველში 1 საექიმო ამბულატორიაა, მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას „სოფლის
ექიმის― პროგრამით ემსახურება 3 ბრიგადა, 6 ექიმისა და ექთნის შემადგენლობით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 10% (267 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
ს.ურაველი ბალნეოლოგიურ-კლიმატური კურორტია. ძირითადი სამკურნალო
ფაქტორია ნახშირმჟავა ჰიდროკარბონატული ნატრიუმიან-კალციუმიან-მაგნიუმიანი
მინერალური წყალი, რომელსაც იყენებენ სასმელად და აბაზანად. სამედიცინო ჩვენება:
საჭმლის მომნელებელი ორგანოების, სახსრებისა და პერიფერიული ნერვული სისტემის
დაავადებები.
ს.ურაველთან საინტერესო ძეგლებია: ტრიკონქი, ენთელის ციხე და ეკლესია,
ქვაქალა- ქვაკაცა, წმ. გიორგის ეკლესია, ორცეფის ციხე და ურაველის ქვაბები.
ს. ანდრიაწმინდა მდებარეობს მდინარე ურაველის მარცხნივ, ზღვის დონიდან 1320
მ. წყაროებში პირველად მოიხსენიება XVI საუკუნეში. სოფელში დგას შუა საუკუნეების
ეკლესია.
ს.ხეოთი ერუშეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე, მდინარე ხეოთისწყლის ხეობაშია,
ზღვის დონიდან 1420 მეტრი. სოფელში დგას XV-XVI საუკუნეების ეკლესია.
ს.წყორძა მდებარეობს ახალციხის ქვაბულში, მდინარე ურაველის მარჯვენა მხარეს.
ზღვის დონიდან 1100 მეტრი. ბაიები, კლდეში გამოკვეთილი XII-XIII საუკუნეების
ქართული ხუროთმოძღვრული კომპლექსი, სოფელ წყორძის დასავლეთით მდებარეობს.
დაახლოებით კლდის შუა ადგილას, ვიწრო ტერასაზე 3-4 სართულად განლაგებულ
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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შენობათა მთელი ჯგუფია, აქვეა გალავნის ნანგრევები, გალავნის შიგნით კი კლდეზე
მიბჯენილი, თითქოს კლდეში შედგმული ორი ერთნავიანი ეკლესიაა ერთიმეორის
გვერდით.
აგარის სამონასტრო კომპლექსი, ქართული ხუროთმოძღვრების თვალსაჩინო
ძეგლია მდინარე ურაველის ხეობაში. მთავარი ეკლესია (X-XI სს.) ერთ-ერთი უდიდესი და
საუკეთესო ერთნავიანი ტაძარია საქართველოში. შემორჩენილია აგრეთვე სატრაპეზოს
(XI-XII სს.), სამრეკლოსა (XIII-XIV სს.) და სხვა სამონასტრო ნაგებობათა ნანგრევები.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 83%-ით.


ურაველის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 20%-ით მატება.
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წყრუთის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -წყრუთი, 1194 მოსახლით, მდებარეობს ახალციხის
ქვაბულში, ზღვის დონიდან 1130 მეტრი, ახალციხიდან 6 კილომეტრი.
მუნიციპალიტეტის ფართობი - 125,93 კვ.კმ.
წყრუთის მუნიციპალიტეტს ჩრდილო-დასავლეთით ესაზღვრება ბაღდადის,
დასავლეთით-ადიგენის, ჩრდილო-აღმოსავლეთით - აწყურის მუნიციპალიტეტი,
აღმოსავლეთით - თვითმმართველი ქალაქი ახალციხე. ხოლო სამხრეთით - ვალეს
მუნიციპალიტეტი.
ჰავა
ქედზე ზღვის ნოტიოდან, ზომიერად ნოტიო კონტინენტურზე გარდამავალი ჰავაა.
ზაფხული – მოკლე, ზამთარი – ცივი, ნალექები 1200 მმ არ აღწევს. მზის ნათების
ხანგრძლივობა, ზომიერი ტენიანობა, მთის და ბარის შეზავებული სუფთა ჰაერი აქაურ
ჰავას საკურორტო თვისებებს ანიჭებს.
ეკონომიკა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6228 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია,
მ.შ. 1796 ჰა - სახნავი, 349 ჰა-სათიბი და 4043 ჰა - საძოვარი. ხეხილი გაშენებულია 40
ჰექტარზე. სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგებია მეცხოველეობა და მემცენარეობა.
მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი რესურსებიდან აღსანიშნავია აქატის საბადო, სოფელ
ბოგას
ტერიტორიაზე.
აქაური
აქატი
სიმტკიცით
გამოირჩევა
და
არის
ყავისფერი/ნაცრისფერი. დღესდღეობით აქატის მოპოვება არ მიმდინარეობს.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 3.607 მცხოვრები; სიმჭიდროვე — 29 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 9 სასოფლო დასახლებული პუნქტია, დიდი სოფელია წყრუთი (1712
მცხოვრები).
წყრუთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: წყრუთი, მიქელწმინდა, წირა,
სვირი, ბოგა, ტატანისი, ელიაწმინდა, ანი და ჭვინთა.
სოფლებში ბუნებრივი გაზი შეყვანილი არ არის. მოსახლეობის 1007 კომლიდან, 90დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 33.8 კმ საერთო
სიგრძის 12 თვითდინებითი წყალსადენით. სოფლების წყალმომარაგების სისტემების
მდგომარეობა ძირითადად დამაკმაყოფილებელია, გარდა ს.ელიაწმინდისა, სადაც სისტემა
ცუდ მდგომარეობაშია.
ტრანსპორტი
შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 45 კილომეტრია.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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განათლება
მუნიციპალიტეტში 6 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 4 საშუალო და 2 დაწყებითი, სადაც
სწავლობს 458 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 88 პედაგოგი და 41 ადმინისტრაციულდამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 295 ბავშვია. საბავშვო ბაღები
მუნიციპალიტეტში არ არის.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 5 დიდი და 2 მინი სტადიონი,
რომლებიც რეაბილიტაციას საჭიროებენ, და 3 სასკოლო სპორტული დარბაზია.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
წყრუთის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას „სოფლის
ემსახურება 3 ბრიგადა, 4 ექიმისა და ექთნის შემადგენლობით.

ექიმის―

პროგრამით

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 8% (295 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
ტურისტულად მიმზიდველი ძეგლებია „თამარის ციხე― ს.ჭვინთასთან,
ეკლესია ს.სვირში და წმ. გიორგის სახ.ეკლესია ს.ტატანისში.

ქუმას

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 31%-ით.


წყრუთის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 20%-ით მატება.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაცია
ქ.ზუგდიდის
ტერიტორიის
მოსაზღვრისას
გათვალისწინებულ
იქნა
თვითმმართველი ქალაქისთვის მის გარშემო ე.წ. „ზრდის ზონის― და რეკრეაციული
ზონის ქალაქისთვის მიკუთვნების აუცილებლობა, ასევე მიმდებარე სოფლების: ინგირის,
ახალი აბასთუმანისა და ჭითაწყარის არსებულ ურბანულ ინფრასტრუქტურასთან
პრაქტიკული ინტეგრაციის შესაძლებლობები, ინგირის აეროპორტის ქალაქის
ტერიტორიაში მოქცევის მიზანშეწონილობა.
თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიის მოსაზღვრამ დარჩენილი ტერიტორიები,
ოროგრაფიული და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, გაყო
ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელ ხუთ ტერიტორიულ ზონად, სადაც რამდენიმე
თვითმმართველი ერთეულის შექმნის შესაძლებლობაა:
1. ქ.ზუგდიდიდან სამხრეთით, ხობის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე, თბილისი-სენაკის
ავტომაგისტრალის
მიმდებარე
სოფლები,
რომელთა
ადმინისტრაციული
ერთეულების/2006 წლამდე არსებული ცაიშის, აბასთუმნის, ურთას, ოქტომბრისა და
დიდი ნეძის თემების გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის
ცენტრად, სატრანსპორტო ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით, შერჩეულ იქნა
ს.ცაიში.
2. ქ.ზუგდიდიდან აღმოსავლეთით, ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების
საზღვრებამდე მდებარე სოფლები, რომელთა ადმინისტრაციული ერთეულების/2006
წლამდე არსებული ახალსოფლის, ოდიშის, ნარაზენის, ჯიხასკარის, გრიგოლიშის,
ჭაქვინჯისა
და
ყულიშკარის
თემების
გაერთიანებით
შექმნილი
ახალი
თვითმმართველი ერთეულის („ოდიშის მუნიციპალიტეტი―) ცენტრად განხილულ იქნა
ს.ნარაზენი, ან, სატრანსპორტო ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, მასთან
შედარებით კიდევ უფრო მოსახერხებელი ს.ახალსოფელი; მუნიციპალიტეტის ცენტრის
შერჩევისას შედარებულ იქნა ს.ნარაზენამდე და ს.ახალსოფლამდე გეოგრაფიული
მისაწვდომობის კოეფიციენტები, რომლებმაც შეადგინეს, შესაბამისად, 0,484 და 0,622;
შედეგის მიხედვით ცენტრად რეკომენდებულია ს.ახალსოფლის არჩევა.
3. ქ.ზუგდიდიდან ჩრდილოეთით, საოკუპაციო ხაზამდე (აფხაზეთის ადმ. საზღვრამდე)
და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების საზღვრამდე მდებარე სოფლები, რომელთა
ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული რუხის, ჩხორიას, რიყეს,
ჭკადუაშისა და კორცხელის თემების გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი
ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.რუხი, ხოლო მისი სატრანსპორტო
ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად მიზანშეწონილის დაიგეგმოს რუხი-ტყაია-ჩხორიას
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.
4. ქ.ზუგდიდიდან დასავლეთით, საოკუპაციო ხაზამდე (აფხაზეთის ადმ. საზღვრამდე),
ზუგდიდი-კახათი-ორსანტიას საავტომობილო გზის მიმდებარე სოფლები, რომელთა
ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული კახათის, ახალკახათის, კოკის,
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შამგონას,
ორსანტიას თემებისა და ს.ოირემეს გაერთიანებით შექმნილი ახალი
თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად, შერჩეულ იქნა ს.კახათი.
5. შავი ზღვის სანაპირო ზოლის გასწვრივ მდებარე სოფლები, რომელთა
ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული ანაკლიის, ერგეტას,
განარჯიის მუხურის, დარჩელისა და ორულუს თემების გაერთიანებით შექმნილი ახალი
თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.ანაკლია;
შეფასებულ იქნა ამ ხუთი შესაძლო მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალური
ინფრასტრუქტურა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით― განსაზღვრული
კომპეტენციების შესრულებისათვის საჭირო სავარაუდო საბიუჯეტო რესურსი.
ქვემოთ მოცემულია ქალაქი ზუგდიდისა და ახალი სასოფლო მუნიციპალიტეტების
ძირითადი პარამეტრები და მოსახლეობაზე ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გავლენის
რაოდენობრივი
მაჩვენებლები,
ასევე
თითოეული
ახალი
თვითმმართველი
ერთეულისათვის - გეოგრაფიულ-ისტორიული ფაქტორებისა და არსებული სოციალური
ინფრასტრუქტურის მოკლე აღწერები.
თვითმმართველი
ერთეული

მოსახლეობის
რაოდენობა,
ათასი
მოსახლე

ფართობ
ი, კვ.კმ.

ცენტრის
მისაწვდომო
ბის ზრდა, %

მოსახლეო
ბის
აქტივობის
ზრდა, %

საჯარო
მოხელეთა
ზღვრული
რაოდენობა

ზუგდიდის

167,760

682,10

-

-

ქალაქი ზუგდიდი

82,507

45.81

-

67

168

ანაკლიის
მუნიციპალიტეტი

15,658

160.82

56

119

კახათის
მუნიციპალიტეტი

18,981

86.66

61

რუხის
მუნიციპალიტეტი

20,936

122.26

ოდიშის
მუნიციპალიტეტი

18,886

156.81

ცაიშის

10,792

შტატგარეშე
მოსამსახურ
ეთა
ზღვრული
რაოდენობა

სავარაუდო
გათანაბრე
ბითიტრანს
ფერი,
ათასი
ლარი

„სოფლის
პროგრამით―
მისაღები
ჯამური
თანხა,
ათასი ლარი

-

მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტი

109.74

16

21,773.7

285.4

56

5

2,343.6

314.9

116

63

6

3,600.4

371.3

24

115

65

6

3,714.9

389.0

22

116

63

6

3,294.4

239.2

71

122

52

5

2,037.4

285.4
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ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ქალაქი ზუგდიდი სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონის ცენტრია, მდებარეობს
დასავლეთ საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში, გაშენებულია ოდიშის დაბლობზე,
მდინარე ჩხოუშის ნაპირას, ზღვის დონიდან 110 მ. სიმაღლეზე. მანძილი
ადმინისტრაციულ ცენტრსა და თბილისს შორის არის 339 კმ, უახლოესი პორტი - ქალაქი
ფოთი - 70კმ-ში მდებარეობს, უახლოესი აეროპორტი (ქუთაისი, კოპიტნარი) კი - 90კმ.-ში.
ქალაქს უკავია 45,81 კვ.კმ ფართობი.
ზუგდიდი შავი ზღვიდან დაშორებულია 28-30 კმ-ით, ქალაქის ტერიტორიაზე
მოედინება მდინარეები: ჩხოუშია, კუჩხობონი და სინწა. ჰავა ნოტიო-სუბტროპიკულია.
ზაფხული ცხელია +27,70, ზამთარი თბილი იცის (+4,90). ჰაერის საშუალო ტემპერატურაა
+23,80, ნალექების წლიური რაოდენობა 1650 მილიმეტრს აღწევს, ჰაერის საშუალო
წლიური სინოტივეა 72%. მზიან დღეთა რიცხვი 210-ს შეადგენს.
ისტორია
არქეოლოგიური მასალა და მატერიალური კულტურის ძეგლები მოწმობს, რომ აქ
ადამიანი უწყვეტად ცხოვრობს ქვის ხანიდან დღემდე. თანამედროვე ქალაქ ზუგდიდის
დასახელება გაჩნდა გვიან ფეოდალურ ხანაში. სწორედ ამ პერიოდში სამეგრელოს სხვა
დასახლებათა შორის წარმოჩინდა და მოიხსენიება ანაკლია და ზუგდიდი, როგორც
„პატარა ქალაქები―. პირველი მათგანი სანავსადგურო პუნქტი იყო, მეორე - სამეგრელოს
მთავრის რეზიდენცია და სავაჭრო პუნქტი. ზუგდიდის ფართო განაშენიანება სამეგრელოს
უკანასკნელი მთავრის დავით დადიანის დროს იწყება. XIX საუკუნის 50-იან წლებში,
დავით დადიანის დროს, ზუგდიდის სასახლის ბაღი უკვე ცნობილი იყო. მრეწველობის
განვითარებაც დავით დადიანის სახელთანაა დაკავშირებული. 1848 წელს მან აქ
აბრეშუმის საწარმოს მშენებლობას ჩაუყარა საფუძველი, ეს ქარხანა პირველი საწარმო იყო
სამეგრელოში. ქარხანაში დამზადებული მაღალხარისხოვანი ძაფი ძვირად ფასობდა. ის
რუსეთსა და ევროპის ქალაქებში გაჰქონდათ. დავით დადიანის სახელთანაა ასევე
დაკავშირებული კულტურის დაწესებულებების შექმნაც, ბიბლიოთეკის დაარსება.
ჭადრაკის მოყვარულთა წრის შექმნა, სადაც ჭადრაკის თამაში ისწავლა ანდრია დადიანმა,
მსოფლიოში ცნობილმა მოჭადრაკემ.
ეკონომიკა
ზუგდიდში ფუნქციონირებს რეგიონული სავაჭრო–სამრეწველო პალატა, რომელიც
წარმოადგენს რეგიონის ბიზნეს საზოგადოებას. ის აერთიანებს 130-მდე რეგისტრირებულ
კომპანიას და ფირმას. 2006 წლის მარტიდან პალატაში ფუნქციონირებს ბიზნესსაკონსულტაციო ქსელი „ზუგდიდი კონსალტინგი.
ტრანსპორტი
ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე გადის საქართველოს რკინიგზის ცენტრალური
მაგისტრალი. აქ მდებარეობს რკინიგზის სადგური „ზუგდიდი― და „ინგირი―. ქალაქის
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ტერიტორიაზე გადის ასევე საავტომობილო მაგისტრალი აფხაზეთის მიმართულებით
(თბილისი-სოხუმი).
ქალაქში ფუნქციონირებს 4 ავტოსადგური და 3 ავტოსალარო, რომლებთანაც
სამარშრუტო
ავტობუსები
დაკავშირებულია
მარშრუტის
მიმართულების
გათვალისწინებით. მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ საქართველოს ყველა მსხვილი
ქალაქის მიმართულებით ხორციელდება მგზავრთა გადაყვანა. ქალაქის მახლობლად
ინგირის აეროდრომია.
შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 284 კმ-ია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობის
სიმჭიდროვე 1801 კაცი კვ.კმ-ზე.

რიცხოვნობა

-

82.507

მცხოვრები(2002);

ქალაქ ზუგდიდში არსებული 96 მრავალბინიანი სახლიდან უდიდესი ნაწილი
(92,3%) კეთილმოწყობილია. მათში 24 026 ბინაა, 78 975მ2საცხოვრებელი ფართით.
მრავალბინიან სახლებში ცხოვრობს 2390 ოჯახი - 6110 სული.
გაზიფიცირებულია 8150 ოჯახი, 2014 წლის დასაწყისისათვის გაზიფიცირებულია
დაახლოებით მოსახლეობის ნახევარი.
წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
რამდენადაც სისტემა ცუდ მგომარეობაშია.

ქალაქის

უპირველესი

ამოცანაა,

ქ. ზუგდიდის საკანალიზაციო სისტემის ქსელის საერთო სიგრძე შეადგენს 65კმ-ს.
საკანალიზაციო სისტემაში წლიურად ჩაედინება 3000 ათასი მ3 ნახმარი წყალი.
საკანალიზაციო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ქალაქის სრულ მომსახურებას (მთლიანი
მოსახლეობის 42% არაა მიერთებული კანალიზაციის ქსელთან), საჭიროებს ქსელის
განახლებას და გაფართოებას. აღნიშნულ სისტემას არ გააჩნია გამწმენდი ნაგებობა.
ქალაქის ცენტრიდან 10 კილომეტრში, ჭითაწყარის ტერიტორიაზე არის მოქმედი
ნაგავსაყრელი, რომლის ფართი შეადგენს 6 ჰა-ს. ნაგავსაყრელში ყოველწლიურად
შეიტანება 40-45 ათასამდე კუბური მეტრი მყარი საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო
ნარჩენი. ნაგავსაყრელი პოლიგონი თითქმის გადავსებულია, მისი ეკოლოგიური
მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და ის ვერ აკმაყოფილებს თანამედროვე
მოთხოვნებს. პრობლემის გადასაჭრელად ხდება ახალი ნაგავსაყრელი კომპლექსის
მშენებლობა სოფელ ცაცხვის ადრე არსებული ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე.
განათლება
ქალაქში 20 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 8204 მოსწავლე. საჯარო
სკოლებში 742 პედაგოგი და 234 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
ქალაქის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 4748 ბავშვია, რომელთგან 1825 ბავშვი 21
საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 254 თანამშრომელი. სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად 2415
აღსაზრდელზეა გათვლილი, მათგან მხოლოდ 2 არის გაზიფიცირებული და ყველა
სარეაბილიტაციოა.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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სამეგრელოში ერთ-ერთი ძლიერი საგანმანათლებლო ცენტრია ზუგდიდის
უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტსა და ზუგდიდის პროფესიულ კოლეჯში 1403 სტუდენტი
იღებს
განათლებას,
დასაქმებულია
196
პროფესორ-მასწავლებელი
და
81
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
ქ. ზუგდიდისა და რეგიონის მოსახლეობას სტაციონარულ სამედიცინო
მომსახურებას უწევს 5 სტაციონარი, რომელთა საერთო სიმძლავრე 214 საწოლია, მ.შ.
ცენტრალური საავადმყოფო, ზუგდიდის რეგიონული ტუბსაწინააღმდეგო საავამყოფო,
გარდა ამისა, რესპუბლიკური სამედიცინო კომპლექსის ბაზაზე ჩამოყალიბებულია წმ.
ლუკას სახელობის ,,ზუგდიდის სამედიცინო ცენტრი", რომელიც სრულიად
აკმაყოფილებს თანამედროვე ევრო სტანდარტებს. ამავე კომპლექსის ბაზაზე
ფუნქციონირებს სისხლის გადასხმის ცენტრი.
სტაციონარებში დასაქმებულია 664
მედიცინის მუშაკი.
გარდა ამ ცენტრებისა, ამბულატორიულ სამედიცინო დახმარებას ახორციელებს 15
ამბულატორიული დაწესებულება, სადაც ჯამურად 293 მედმუშაკია დასაქმებული, მ.შ.
ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური
გაერთიანება,
მოზრდილთა
პოლიკლინიკა,
სამედიცინო კომპლექსი ,,ენგური", შპს ,,კურაციო―, სამედიცინო სადიაგნოსტიკო ცენტრი,
ამბულატორია ,,სანუსი".
სპეციალიზირებულ ამბულატორიულ დახმარებას მოსახლეობას სთავაზობს
ბავშვთა პოლიკლინიკა, ლუარა გერგაიას სახ. ამბულ/პოლიკ. ცენტრი ,,პედიატრი", ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი, სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა, კარდიოლოგიური
კლინიკა ,,გული", ქალთა კონსულტაცია, კანისა და ვენერიულ დაავადებათა
საწინააღმდეგო დისპანსერი,
სპორტული მედიცინა და რეაბილიტაციის ცენტრი,
ღვამიჩავას სახ. საქართველოს ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის სამეგრელო-ზემო
სვანეთის სამხარეო ფილიალი.
ქალაქში მუშაობს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგური-03, სადაც 6
ბრიგადაა და 73 მედმუშაკია დასაქმებული.
ქალაქის მოსახლეობის
მდგომარეობაში იმყოფება.

21% (18081 ადამიანი)

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ

კულტურა
ქ.ზუგდიდში მოზარდთა სახელოვნებო განათლებას ემსახურება 2 სამუსიკო
სკოლა, საგუნდო-სამუსიკო სკოლა, სამხატვრო სკოლა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის
სასახლე.
ქალაქში არის სამხატვრო გალერეა და ცენტრალური ბიბლიოთეკა, კინო-თეატრი
„ატრიუმი“.
ზუგდიდის კულტურულ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს შალვა
დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი (დასაქმებულია 46
თანამშრომელი), ასევე სამოყვარულო თეატრი ,,ჩხორია”, ფუნქციონირებს მუსიკალურ–
ქორეოგრაფიული ცენტრი ,,ოდიში”,
სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი „ჩელა“,
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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ფოლკლორული
ანსამბლი
„ოდოია“,
ბავშთვთა
ქორეოგრაფიული
ანსამბლი,
ქორეოგრაფიული ანსამბლი „კოლხა―.
საერთო-საქალაქო დღესასწაულია „ვლაქერნობა―, რომელიც 15 ივლისს იმართება.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მედია საკმაოდ ფართოდაა
წარმოდგენილი. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი ადგილობრივი ტელეკომპანია
„ოდიში―, რომელიც ტრანსლირებს რეგიონის მასშტაბით და 6 ბეჭდვითი მედია, რომელთა
გავრცელების არეალი მოიცავს რამდენიმე მუნიციპალიტეტს. გაზეთების პერიოდულობა
მხოლოდ პირობითია, ფინანსური პრობლემების გამო გამოდის დიდი შეფერხებებით.
სპორტი
ქალაქში არის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, საფეხბურთო სკოლა და ჭადრაკის
სკოლა, სადაც 33 მწვრთნელი ავარჯიშებს 1051 მოსწავლეს. საფეხბურთო გუნდ „ლაზიკას―
22 წევრს 3 მწვრთნელი წვრთნის. ქალაქის ტერიტორიაზე 2 სპორტული დარბაზი, 1 დიდი
და 22 მინი სტადიონია, მათგან 7 საჭიროებს რეაბილიტაციას.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
ქ.ზუგდიდს აქვს დიდი პოტენციალი ტურიზმის განვითარებისათვის.
დადიანის სასახლე დღეს წარმოადგენს ზუგდიდის ისტორიულ-არქიტექტურულ
მუზეუმს, სადაც მუშაობს 29 თანამშრომელი. აქ ინახება ყოვლაწმინდა ღვთისმშობლის
კვართი. ზუგდიდის ისტორიულ მუზეუმში, ღვთისმშობლის კვართის გარდა, მრავალი
სიწმინდეა დაცული: წმინდა მირიანეს მკლავი, წმინდა კვირიკეს ხელის მტევანი, წმინდა
გიორგის ბარძაყის ძვლის ნაწილი, წმინდა იოანე ნათლისმცემლის ძვლის ნაწილი.
ზუგდიდის მუზეუმში სხვა თვალსაჩინო ისტორიულ ექსპონატებთან ერთად დაცულია
ნაპოლეონ ბონაპარტის ნიღაბი და პირადი ნივთები. სასახლის დარბაზში
ექსპონირებულია მსოფლიოში ცნობილი ქართული და უცხოური მხატვრობის
ნამუშევრები, დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები.
ქალაქი ზუგდიდი საკმაოდ გამწვანებულია, აქ არის 50000 მ2 ფართობის ბოტანიკური
ბაღი, ცენტრალურ ბულვარს, სკვერებსა და გაზონებს 32550 მ2 ფართობი უკავია.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


თვითმმართველ ქალაქ ზუგდიდში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 77%-ით მატება.
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ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
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ანაკლიის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი - ს.ანაკლია, ზღვისპირა კურორტი 3331 მოსახლით
(2002), მდებარეობს ენგურის შესართავთან, ზღვის დონიდან 30მ, ქ.ზუგდიდიდან 30
კმ. მუნიციპალიტეტის ფართობი - 160,82 კვ.კმ.
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორია
მდებარეობს
დასავლეთ
საქართველოს
ცენტრალურ ნაწილში, მისი საზღვრები გაუყვება შავი ზღვის სანაპიროს (განმუხური,
ანაკლია), ჩრდილო-დასავლეთით აფხაზეთის ადმინისტრაციული ზოლს (გალის რაიონი),
ჩრდილო აღმოსავლეთით ესაზღვრება კახათის მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთით ცაიშის მუნიციპალიტეტი, ხოლო სამხრეთით ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია
ესაზღვრება.
ისტორია
მეცნიერთა ვარაუდით ანაკლია ბერძენთა ახალშენი ყოფილა და მისთვის კოლხებს
ადგილობრივი გმირის სახელი - ჰერაკლია დაურქმევიათ. საუკუნეთა განმავლობაში
ჰერაკლია ანაკლიად გადაკეთდა. ერთ - ერთი ლეგენდის თანახმად კი ანაკლიის ” ალ ნარკია” ერქვა, რაც ნიშნავს ნაკივლებ ადგილს.
ანაკლია წერილობით წყაროებში მხოლოდ XVII საუკუნიდან იხსენიება (აღნიშნულია
XVIII საუკუნის თურქულ რუკაზე და ამავე საუკუნის მიწურულს, გეოგრაფ ნანსონის მიერ
შედგენილ, ფრანგულ რუკაზე), მაგრამ, მისი ისტორია ბევრად უფრო ძველია, რადგან
ანაკლიის მიდამოებში აღმოჩენილ იქნა უნიკალური არქეოლოგიური ძეგლი ” დიხა გუძუბა”, რომელიც ძვ. წ. II ათასწლეულის ნამოსახლს წარმოადგენს, აქვეა ჯარგვალური
ნაგებობის ნაშთებიც. ანაკლიაში ნახეს ღომის დანახშირებული მარცვლებიც, რაც,
სოფელში 5000 წლის წინათ მცხოვრებ კოლხთა მაღალ სამიწათმოქმდო კულტურაზე
მიუთითებს. მიკვლეულია კერამიკის ნიმუშებიც, რომელთა შორის გვხვდება ხელით
ნაძერწი და ქსოვილიანი ჭურჭელიც. განსაკუთრებით მნიშნელოვანია უძველესი სახეობის
ბრინჯაოს თოხის ჩამოსასხმელი ყალიბები.
ანაკლია ერთ - ერთი უძველესი მეთევზეთა სოფელი და ნავსაყუდელი იყო. ეს
ნავსადგური გაშენებული იყო შავი ზღვისა და ენგურის შესართავთან. ძველად იგი
ტრაპიზონსა და კონსტანტინოპოლთან ძალზე მნიშნელოვან ვაჭრობას აწარმოებდა. იქ,
სადაც ენგური შავ ზღვას ერთვის, თურქების მიერ აშენებული ციხე - სიმაგრე ” ჯიხაა”.
აქედან გაჰყავდათ უცხოეთში თურქ დამპყრობლებს ტყვე ქართველი ქალ-ვაჟები და
სტამბოლის ბაზარზე ჰყიდდნენ. ფრანგი მოგზაური ჟან შარდენი, რომელიც
საქართველოში 1772 წელს ჩამოვიდა, დაწვრილებით აღწერს ამ შემაძრწუნებელ ამბებს.
1702 წელს იმერეთის მმართველმა, ოდიშისა და გურიის მთავარმა თურქებს
მისართმეველის გაგზავნაზე უარი განუცხადეს, ამის პასუხად ისინი 1703 წელს ანაკლიაში
შემოიჭრნენ, ილაშქრეს და აღაშენეს ხის ციხე-სიმაგრე, ხოლო დღემდე მოღწეული ქვით
ნაგები სიმაგრე, როგორც ირკვევა, 1731 წელსაა აგებული ხოფიდან მოზიდული ქვებით და
სტამბოლიდან ჩამოყვანილი კირით-ხუროების მიერ. ანაკლიის ეს ციხე, საბოლოოდ,
მხოლოდ 1856 წელს გათავისუფლდა ოსმალ დამპყრობლებისაგან.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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ანაკლია საეკლესიო ცენტრიც ყოფილა. ჯოვანო ჯულიანო და ლუკა, რომლებმაც
1630 წელს მოიხილეს საქართველოს ზღვისპირეთი, წერენ, რომ ანაკლიაში საეპისკოპოსო
ტაძარი იყო და ანაკლიელი ეპისკოპოსი მსახურობდა. ამჟამად ეს ეკლესია აღარ არსებობს.
ჰავა
ჰავა ნოტიო-სუბტროპიკულია. ზაფხული ცხელია +27,70, ზამთარი თბილი იცის
(+4,90). ჰაერის საშუალო ტემპერატურაა +23,80, ნალექების წლიური რაოდენობა 1650
მილიმეტრს აღწევს, ჰაერის საშუალო წლიური სინოტივეა 72%. მზიან დღეთა რიცხვი 210ს შეადგენს.
ფლორა და ფაუნა
მუნიციპალიტეტის მცენარეულობის ძირითადი ტიპია წყლისა და ჭაობის
მცენარეულობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ცხოველთა სამყაროს ბიო-გეოგრაფიული
არეალის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და ცხოველთა სამყაროს სიმდიდრითა და
ნაირგვარობით გამოირჩევა, ასევე აქ რეგისტრირებულია 225-ზე მეტი სახეობის
ფრინველი, რომელთა შორის დიდია მიგრანტების რიცხვი. მუნიციპალიტეტის მდიდარი
ფლორა და ფაუნა იძლევა სამონადირეო და სარეწაო კომპლექსების მოწყობის
შესაძლებლობას.
ეკონომიკა
აგროკლიმატური პირობები მეტად ხელსაყრელია მრავალდარგოვანი და
მაღალრენტაბელური სასოფლო-სამეურნეო წარმოების შექმნისათვის, განსაკუთრებით კი
ისეთი დარგების განვითარებისათვის, როგორიცაა მეთხილეობა, მესიმინდეობა,
მეჩაიეობა, სუბტროპიკული კულტურების წარმოება (ციტრუსები, დაფნა, ფეიხოა და სხვ.),
ხეხილის, ერთწლიანი მარცვლეული და ბოსტნეული კულტურების წარმოება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
4455 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 1922 ჰა - სახნავი, და 178 ჰა - საძოვარი. ხეხილი გაშენებულია 2355
ჰექტარზე. სოფლის მეურნეობის ძირითადი საექსპორტო პროდუქტებია თხილი,
ციტრუსების და კივის ნაყოფი. განსაკუთრებით გაიზარდა თხილის წარმოება,
რომელზედაც საექსპორტო მოთხოვნილება ყოველწლიურად იზრდება.
ბუნებრივი რესურსებიდან აღსანიშნავია ტორფი,რომელიც მოიპოვება სოფ.
ანაკლიისა და ჭურიაში, რომელიც, თბოენერგეტიკის გარდა, შეიძლება გამოყენებულ
იქნას სოფლის მეურნეობასა და ქიმიურ მრეწველობაში;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2 ქარხანა, 6 კარიერი, 1 თევზსაშენი და 3
სასტუმროა.
ანაკლიის, მისი ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე, აქვს დიდ საზღვაო
პორტად გადაქცევის პერსპექტივა, რამდენადაც აქ ზღვის სიღრმის გამო შესაძლებელია
დიდი მოცულობის გემების შემოსვლა სანაპირომდე. აქვე იგეგმება საერთაშორისო
აეროპორტის მშენებლობაც.
ტრანსპორტი
შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 157 კმ-ია.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 15658 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 97 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 10 სასოფლო დასახლებული პუნქტია, დიდი სოფელია ანაკლია (3331
მცხოვრები).
ანაკლიის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: ანაკლია, თიქორი, ერგეტა,
ცვანე, განარჯიის მუხური, დარჩელი, კიროვი, ორულუ, მოგირი და ნაჭკადუ.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობები 3
სოფელშია.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ბუნებრივი გაზი შეყვანილი არ არის.
სოფლების მოსახლეობის 4768 კომლიდან, 50-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 22 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით, რომელთა
შორის 1 თვითდინებითი წყალსადენია, მოწყობილია 34 სატუმბი ჭაბურღილი და 2
თვითდინებითი ჭაბურღილი. სოფლების წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა
ძირითადად დამაკმაყოფილებელია, გარდა ს.ერგეტისა, სადაც სისტემა ცუდ
მდგომარეობაშია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 5 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 1222 მოსწავლე.
საჯარო სკოლებში 148 პედაგოგი და 73 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 3002 ბავშვია, რომელთგან 265
ბავშვი 5 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 44 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
325 აღსაზრდელზეა გათვლილი, შენობები სარეაბილიტაციოა, რამდენიმე საბავშვო ბაღს
საკუთარი შენობა არ გააჩნია.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 1 დიდი და 11 მინი სტადიონი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
ანაკლიის
მუნიციპალიტეტში
4
საექიმო
ამბულატორია
მოსახლეობას „სოფლის ექიმის― ემსახურება 14 ექიმის და ექთანი.

ფუნქციონირებს,

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 10% (1554 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 1 ამორტიზებული სასოფლო კლუბია.
ს.განარჯიის მუხურში არის ამფითეატრი.
ს.ორულუში ყოველწლიურად, აგვისტოში, იმართება მარულა, რომელიც ბევრ
მაყურებელს იზიდავს.
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ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
ანაკლიისა და განმუხურის სანაპირო ზოლი სამეგრელოს რეგიონის პირველი რიგის
კურორტებია. სოფელში დგას 1703 წელს აგებული ციხის ნანგრევები. ანაკლიაში
რამდენიმე მაღალი კლასის სასტუმროა აშენებული.
ანაკლია სოფელ განმუხურთან დაკავშირებულია 552-მეტრიანი საფეხმავლო ხიდით.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 56%-ით.


ანაკლიის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 119%-ით მატება.
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ანაკლიის მუნიციპალიტეტი
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კახათის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული
ცენტრი
ს.კახათი,
5930
მოსახლით
(2002), მდებარეობს ოდიშის დაბლობზე, მდინარე ენგურის მარცხენა სანაპიროზე, ზღვის
დონიდან 40 მ, ქ.ზუგდიდიდან 8 კმ. მუნიციპალიტეტის ფართობი - 86,66 კვ.კმ.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ცენტრალურ
ნაწილში, დასავლეთით ესაზღვრება ანაკლიის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილო-დასავლეთით
მისი საზღვრები გაუყვება აფხაზეთის ადმინისტრაციული ზოლს (გალის რაიონი),
ჩრდილო აღმოსავლეთით - რუხის მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთით - თვითმმართველი
ქალაქი ზუგდიდი ესაზღვრება, სამხრეთით - ცაიშის მუნიციპალიტეტი.
ჰავა
ჰავა ნოტიო-სუბტროპიკულია. ზაფხული ცხელია +27,70, ზამთარი თბილი იცის
(+4,90). ჰაერის საშუალო ტემპერატურაა +23,80, ნალექების წლიური რაოდენობა 1650
მილიმეტრს აღწევს, ჰაერის საშუალო წლიური სინოტივეა 72%. მზიან დღეთა რიცხვი 210ს შეადგენს.
ფლორა და ფაუნა
მუნიციპალიტეტის დაბლობისა და მთისწინეთის ტყეების მცენარეულობის
ძირითადი ტიპებია ტყეები, წყლისა და ჭაობის მცენარეულობა. უდიდეს ნაწილზე ტყის
მცენარეულობა მეორადი ტიპების – გამეჩხერებული ტყეებისა და ბუჩქნარების სახით
არის წარმოდგენილი, დაბლობისა და მთისწინეთის რაიონებში ტყის ძირითადი
ფორმაციებია – მურყნარები, მუხნარები, ჯაგრცხილნარი, რცხილნარები, წაბლნარები და
წიფლნარები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ცხოველთა სამყაროს ბიო-გეოგრაფიული
არეალის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და ცხოველთა სამყაროს სიმდიდრითა და
ნაირგვარობით გამოირჩევა, ასევე აქ რეგისტრირებულია 225-ზე მეტი სახეობის
ფრინველი, რომელთა შორის დიდია მიგრანტების რიცხვი. მუნიციპალიტეტის მდიდარი
ფლორა და ფაუნა იძლევა სამონადირეო და სარეწაო კომპლექსების მოწყობის
შესაძლებლობას.
ეკონომიკა
აგროკლიმატური პირობები მეტად ხელსაყრელია მრავალდარგოვანი და
მაღალრენტაბელური სასოფლო-სამეურნეო წარმოების შექმნისათვის, განსაკუთრებით კი
ისეთი დარგების განვითარებისათვის, როგორიცაა მეთხილეობა, მესიმინდეობა,
მეჩაიეობა, სუბტროპიკული კულტურების წარმოება (ციტრუსები, დაფნა, ფეიხოა და სხვ.),
ხეხილის, ერთწლიანი მარცვლეული და ბოსტნეული კულტურების წარმოება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
17014 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 4797 ჰა - სახნავი და 1217 ჰა - საძოვარი. ხეხილი გაშენებულია 11.000
ჰექტარზე. სოფლის მეურნეობის ძირითადი საექსპორტო პროდუქტებია თხილი,
ციტრუსების და კივის ნაყოფი. განსაკუთრებით გაიზარდა თხილის წარმოება,
რომელზედაც საექსპორტო მოთხოვნილება ყოველწლიურად იზრდება.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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სოფელ კახათში 3 ქარხანაა, 5 -სოფელ შამგონაში -5, 1 -სოფ. კოკში. ს.კოკში არის
აგრეთვე კარიერი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 1 სასტუმრო და 4 თევზსაშენია.
ტრანსპორტი
შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 203 კმ-ია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 18.981 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 219 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 7 სასოფლო დასახლებული პუნქტია, დიდი სოფლებია კახათი (5930
მცხოვრები) და ორსანტია (4499 მცხოვრები).
კახათის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: კახათი, ოირემე, ახალკახათი,
კოკი, ხურჩა, შამგონა და ორსანტია.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობები 5
სოფელშია.
მუნიციპალიტეტის
სოფლები
გაზიფიცირებული
არ
არის.
სოფლების
მოსახლეობის 5765 კომლიდან, მხოლოდ ს.კახათის მცხოვრებთა 25% არის
უზრუნველყოფილი სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 10 თვითდინებითი
წყალსადენით, ს.ორსანტიაში 3 სატუმბი და 1 თვითდინებითი ჭაბურღილია, რაც სოფლის
მოსახლეობის 1%-საც ვერ აკმაყოფილებს. ყველა სოფელში წყალმომარაგება ცუდ
მდგომარეობაშია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 7 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 1267 მოსწავლე.
საჯარო სკოლებში 168 პედაგოგი და 79 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 1142 ბავშვია, რომელთგან 325
ბავშვი 8 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 57 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების საპროექტო სიმძლავრე 375
აღსაზრდელზეა გათვლილი. ყველა შენობა სარეაბილიტაციოა.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 11 მინი სტადიონი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში 5 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს, მოსახლეობას
ემსახურება 18 მედიცინის მუშაკი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 9% (1820 ადამიანი)
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
მუნიციპალიტეტში 3 სასოფლო კლუბია, ყველა-სარემონტო.
დარასელიას სახლ–მუზეუმი სოფ. კახათში, 1 თანამშრომლით.

არის

ვანიონ
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ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
სოფელ კახათში შემორჩენილია XVII საუკუნის ციხესიმაგრის ნანგრევები. არის
აგრეთვე 1905 წლის გლეხთა აჯანყების მემორიალი.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 60%-ით,


კახათის

მუნიციპალიტეტში

მოსალოდნელია

მოქალაქეთა

საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აქტივობის 116%-ით მატება.
კახათის მუნიციპალიტეტი
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რუხის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.რუხი, 5466 მოსახლით (2002), მდებარეობს ოდიშის
დაბლობზე,
ზუგდიდი-გალის
საავტომობილო
გზაზე,
ზღვის
დონიდან 100
მ, ქ.ზუგდიდიდან 5 კმ. მუნიციპალიტეტის ფართობი - 122,26 კვ.კმ.
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორია
მდებარეობს
დასავლეთ
საქართველოს
ცენტრალურ
ნაწილში,
მას
სამხრეთ-დასავლეთიდან
ესაზღვრება
კახათის
მუნიციპალიტეტი, ჩრდილო-დასავლეთით აფხაზეთის ადმინისტრაციული ზოლი
(გალის
რაიონი),
ჩრდილო
აღმოსავლეთით
წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტი,
აღმოსავლეთით - ოდიშის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით კი თვითმმართველი ქალაქი
ზუგდიდი.
ისტორია
მდინარე ენგურის ნაპირზე გაშენებული რუხი დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი
უძველესი ქალაქი იყო. ლამბერტის ცნობით, XVII საუკუნის პირველ ნახევარში
სამეგრელოში მხოლოდ ერთი ქალაქი – რუხი არსებობდა, ამასვე ადასტურებს ფ. ელჩინის
ცნობაც. რუხი, როგორც მნიშვნელოვანი პუნქტი, ცნობილია აგრეთვე შარდენისთვისაც.
აღსანიშნავია, რომ რუხს სამეგრელოს მთავარ ქალაქად ასახელებს ნ. ვინტსენი.
შემთხვევითი არ უნდა იყოს, რომ აქ 1930 წელს ვერცხლის მონეტის მთელი განძი იქნა
აღმოჩენილი. უფრო ადრე, 1920 წელს, რუხში, მდინარე ენგურის მახლობლად
შემთხვევით მიგნებულ სამარხში ოქროს ნივთებთან ერთად აღმოჩნდა ალექსანდრე
მაკედონელის ოქროს სტატერი და ოქროსავე მიმბაძველობა ლოისიმისის სტატერისადმი.
ეს უძველესი მნიშვნელოვანი პუნქტი, ლევან II დადიანმა განაახლა. ვახუშტის ცნობით,
"რუხის ციხე დიდშენი" ლევან II დადიანმა 1647 წ. ააშენა. მაგრამ იგი მარტო ციხის
აშენებით არ დაკმაყოფილებულა. აქ მან იმერეთის სამეფოდან (ჩხარიდან) წამოყვანილი
ვაჭრები დაასახლა და რუხი ქალაქად აქცია. მაგრამ რუხის სიძლიერე დიდხანს არ
გავრცელებულა. 1725 წელს ოსმალებმა ის, როგორც სამეგრელოს შიდა სიმაგრე, სასტიკად
დაანგრიეს და მის ხარჯზე შავი ზღვის სანაპიროზე, სადაც თვითონ ბატონობდნენ,
ანაკლია გააძლიერეს. ამის შემდეგ რუხის მნიშვნელობა დაეცა. იაზიკოვის ცნობით, XVIII
საუკუნის 70–იანი წლებისათვის იგი მხოლოდ სიმაგრე იყო, თუმცა,1770 წელს ერთ
საბუთში "რუხის ქალაქია" მოხსენიებული.
ჰავა
ჰავა ნოტიო-სუბტროპიკულია. ზაფხული ცხელია +27,70, ზამთარი თბილი იცის
(+4,90). ჰაერის საშუალო ტემპერატურაა +23,80, ნალექების წლიური რაოდენობა 1650 მმ-ს
აღწევს, ჰაერის საშუალო წლიური სინოტივეა 72%. მზიან დღეთა რიცხვი 210-ს შეადგენს.
ფლორა და ფაუნა
მუნიციპალიტეტის დაბლობისა და მთისწინეთის ტყეების მცენარეულობის
ძირითადი ტიპებია ტყეები, წყლისა და ჭაობის მცენარეულობა. უდიდეს ნაწილზე ტყის
მცენარეულობა მეორადი ტიპების – გამეჩხერებული ტყეებისა და ბუჩქნარების სახით
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არის წარმოდგენილი, დაბლობისა და მთისწინეთის რაიონებში ტყის ძირითადი
ფორმაციებია – მურყნარები, მუხნარები, ჯაგრცხილნარი, რცხილნარები, წაბლნარები და
წიფლნარები.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ცხოველთა ცხოველთა სამყაროს
სიმდიდრითა და ნაირგვარობით გამოირჩევა. მუნიციპალიტეტის მდიდარი ფლორა და
ფაუნა იძლევა სამონადირეო და სარეწაო კომპლექსების მოწყობის შესაძლებლობას.
ეკონომიკა
აგროკლიმატური პირობები მეტად ხელსაყრელია მრავალდარგოვანი და
მაღალრენტაბელური სასოფლო-სამეურნეო წარმოების შექმნისათვის, განსაკუთრებით კი
ისეთი დარგების განვითარებისათვის, როგორიცაა მეთხილეობა, მესიმინდეობა,
მეჩაიეობა, სუბტროპიკული კულტურების წარმოება (ციტრუსები, დაფნა, ფეიხოა და სხვ.),
ხეხილის, ერთწლიანი მარცვლეული და ბოსტნეული კულტურების წარმოება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
6652 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 1450 ჰა - სახნავი და 1316 ჰა - საძოვარი. ხეხილი გაშენებულია 3886
ჰექტარზე. სოფლის მეურნეობის ძირითადი საექსპორტო პროდუქტებია თხილი,
ციტრუსების და კივის ნაყოფი. განსაკუთრებით გაიზარდა თხილის წარმოება,
რომელზედაც საექსპორტო მოთხოვნილება ყოველწლიურად იზრდება.
მუნიციპალიტეტში 10 ქარხანა და 1 ფაბრიკაა, 2 კარიერი და 4 თევზსაშენია. რუხის
მუნიციპალიტეტში იწარმოება ქართული ჩაი „გურიელი― (სოფ. რუხი), რომლის
პროდუქციაც ასევე გადის ექსპორტზე.
ტრანსპორტი
რუხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის
აფხაზეთის მიმართულებით (თბილისი-სოხუმი).

საავტომობილო

მაგისტრალი

შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 203 კმ-ია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 20.936 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 171 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 10 სასოფლო დასახლებული პუნქტია, დიდი სოფლებია რუხი (5466)
და რიყე (3261 მცხოვრები).
რუხის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: რუხი, ნაწულუკუ, ჩხორია, ზედა
ეწერი, ტყაია, რიყე, ჭკადუაში, კორცხელი, ბაში და ნაცატუ.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობები 7
სოფელშია. ს.რუხში და ს.ჩხორიაში პოლიციის შენობებია.
2 სოფელში (რუხსა და
გაზიფიცირებულია 800 ოჯახი.

კორცხელში)

შეყვანილია

ბუნებრივი

გაზი

და

სოფლების
მოსახლეობის
6168
კომლიდან
მხოლოდ
მცირე
ნაწილია
უზრუნველყოფილი სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 33 კმ საერთო სიგრძის
წყალსადენებით, რომელთა შორის 1 თვითდინებითი წყალსადენია, მოწყობილია 14
სატუმბი ჭაბურღილი. მხოლოდ 2 სოფელში (ჭკადუაშსა და კორცხელში) არის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა რამდენადმე დამაკმაყოფილებელია, სხვა
სოფლებში სისტემები ცუდ მდგომარეობაშია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 7 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 1348 მოსწავლე.
საჯარო სკოლებში 166 პედაგოგი და 79 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 1296 ბავშვია, რომელთგან 325
ბავშვი 9 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 61 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
755 აღსაზრდელზეა გათვლილი, ყველა შენობა სარეაბილიტაციოა.
ს.ზედა ეწერში ფუნქციონირებს აგრობიზნესისა და ტექნოლოგიის კოლეჯი, სადაც
112 სტუდენტი სწავლობს, 26 პედაგოგი და 7 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 10 მინი სტადიონი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში 6 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს, მოსახლეობას
„სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 18 ექიმი და ექთანი შემადგენლობით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 8% (1508 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
მუნიციპალიტეტის სოფლებში 4 სასოფლო კლუბია, უმრავლესობას რეაბილიტაცია
ესაჭიროება. ს.ჩხორიაში ფუნქციონირებს სამოყვარულო თეატრი.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
სოფ. რუხის ტერიტორიაზე, მდ. ენგურის მარცხენა ნაპირას, არის რუხის ციხე, შუა
საუკუნეების ციხესიმაგრე, რომელიც ააგო სამეგრელოს მთავარმა ლევან II დადიანმა.
რუხის ციხე სამეგრელოს სამთავროს მნიშვნელოვანი საფორტიფიკაციო ნაგებობა იყო, ამას
ხელს უწყობდა მისი ხელსაყრელი მდებარეობაც. იგი შედგება ციტადელისა და ქვედა
ეზოსგან.
გარდა რუხის ციხისა, მინიციპალიტეტის სხვა ღირსშესანიშნაობებია: პრინც
მიურატის სასახლე ს.ჭკადუაშში, ს.კორცხელში ღვთისმშობლის კვირაცხოვლობის
ეკლესია, ს.ბაშში -ჩიჟისკარის ციხის ფრაგმენტები.
მუნიციპალიტეტში არის საპიკნიკე ადგილები: ჭკადუაში და კორცხელი.
კორცხელში ასევე შესაძლებელია საცხენოსნო ტურიზმის განვითარება.
მშვეიერი
ლანდშაფტები იშლება კორცხელის მონასტრის გადმოსახედიდან.
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ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში
ცენტრის

მცხოვრები

მისაწვდომობა

მოსახლეობისათვის

(რუხი-ტყაია-ჩხორიას

ახალი მუნიციპალური
საავტომობილო

გზის

რეაბილიტაციის შემთხვევაში), ძველთან შედარებით, გაიზრდება 25 %-ით,


რუხის

მუნიციპალიტეტში

მოსალოდნელია

მოქალაქეთა

საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აქტივობის 115%-ით მატება.

რუხის მუნიციპალიტეტი

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ოდიშის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ოდიშის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრი - ს.ახალსოფელი, 1813
მოსახლით (2002), მდებარეობს ოდიშის დაბლობზე, მდინარე ჯუმის მარცხენა
სანაპიროზე. ზღვის დონიდან 120 მ, ქ.ზუგდიდიდან 3 კმ. მუნიციპალიტეტის ფართობი
156,81 კვ.კმ.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ცენტრალურ
ნაწილში,
მასი დასავლეთიდან ესაზღვრება თვითმმართველი ქალაქი ზუგდიდი,
ჩრდილო-დასავლეთით - რუხის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილო აღმოსავლეთით
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი, -აღმოსავლეთით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის
ტერიტორია ესაზღვრება, ხოლო სამხრეთით -ხობის მუნიციპალიტეტი.
მუნიციპალიტეტის სახელდება განპირობებულია მხარის უძველესი სახელწოდების
ტოპონიმ „ოდიშის― შენარჩუნების სურვილით, ამავე სახელწოდების სოფლის არსებობით
მუნიციპალიტეტში და მუნიციპალიტეტის ცენტრის (ახალსოფელი) ტოპონიმის
გავრცელებულობით
საქართველოში, რომლის
მიხედვითაც
მუნიციპალიტეტის
სახელდება, ცნობადობის თვალსაზრისით, საზიანოა.
ჰავა
ჰავა ნოტიო-სუბტროპიკულია. ზაფხული ცხელია +27,70, ზამთარი თბილი იცის
(+4,90). ჰაერის საშუალო ტემპერატურაა +23,80, ნალექების წლიური რაოდენობა 1650
მილიმეტრს აღწევს, ჰაერის საშუალო წლიური სინოტივეა 72%. მზიან დღეთა რიცხვი 210ს შეადგენს.
ფლორა და ფაუნა
მუნიციპალიტეტის დაბლობისა და მთისწინეთის ტყეების მცენარეულობის
ძირითადი ტიპებია ტყეები, წყლისა და ჭაობის მცენარეულობა. უდიდეს ნაწილზე ტყის
მცენარეულობა მეორადი ტიპების – გამეჩხერებული ტყეებისა და ბუჩქნარების სახით
არის წარმოდგენილი, დაბლობისა და მთისწინეთის რაიონებში ტყის ძირითადი
ფორმაციებია – მურყნარები, მუხნარები, ჯაგრცხილნარი, რცხილნარები, წაბლნარები და
წიფლნარები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ცხოველთა სამყაროს სიმდიდრითა და
ნაირგვარობით გამოირჩევა, რაც იძლევა სამონადირეო და სარეწაო კომპლექსების
მოწყობის შესაძლებლობას.
ეკონომიკა
აგროკლიმატური პირობები მეტად ხელსაყრელია მრავალდარგოვანი და
მაღალრენტაბელური სასოფლო-სამეურნეო წარმოების შექმნისათვის, განსაკუთრებით კი
ისეთი დარგების განვითარებისათვის, როგორიცაა მეთხილეობა, მესიმინდეობა,
მეჩაიეობა, სუბტროპიკული კულტურების წარმოება (ციტრუსები, დაფნა, ფეიხოა და სხვ.),
ხეხილის, ერთწლიანი მარცვლეული და ბოსტნეული კულტურების წარმოება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
7666 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 1754 ჰა - სახნავი და 1505 ჰა - საძოვარი. ხეხილი გაშენებულია 4407
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ჰექტარზე. სოფლის მეურნეობის ძირითადი საექსპორტო პროდუქტებია თხილი,
ციტრუსების და კივის ნაყოფი. განსაკუთრებით გაიზარდა თხილის წარმოება.
სასარგებლო წიაღისეულიდან აღსანიშნავია სააგურე თიხა - მოიპოვება სოფ. ოდიშის
ტერიტორიაზე, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კერამიკული აგურისა და
ბლოკის (სხვადასხვა ზომის) წარმოებაში.
ტრანსპორტი
შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 310 კმ-ია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 18.886 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 120 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 16 სასოფლო დასახლებული პუნქტია, დიდი სოფლებია ოდიში (2034)
და ჯიხასკარი 92269 მცხოვრები).
ოდიშის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: ახალსოფელი, ოფაჩხაფუ,
უჩაშონა,
ჯუმი, ოდიში, საჭურღულიო, ჩხოუში, ნარაზენი, საბეჭვაიო, შამადელა,
ჯიხასკარი, ფალაზონი, გრიგოლიში, ჭაქვინჯი, ბაღმარანი, ყულიშკარი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობები 8
სოფელშია.
2 სოფელში შეყვანილია ბუნებრივი გაზი და გაზიფიცირებულია 2000 ოჯახი.
სოფლების
მოსახლეობის
6323
კომლიდან
მცირე
ნაწილია
(30-80%)
უზრუნველყოფილი სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 41 კმ საერთო სიგრძის
წყალსადენებით, რომელთა შორის 4 თვითდინებითი წყალსადენია, მოწყობილია 11
სატუმბი ჭაბურღილი და 2 თვითდინებითი ჭაბურღილი.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 10 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 1368 მოსწავლე.
საჯარო სკოლებში 204 პედაგოგი და 102 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 1137 ბავშვია, რომელთგან 311
ბავშვი 11 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 62 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
440 აღსაზრდელზეა გათვლილი.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში
ფუნქციონირებს კრივის სკოლა.

მოწყობილია

7

მინი

სტადიონი,

ს.ნარაზენში

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში 7 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს, მოსახლეობას
„სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 18 ექიმი და ექთანი.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 10% (1957 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
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კულტურა
მუნიციპალიტეტის სოფლებში 4 სასოფლო კლუბია, 3 მათგანი სარეაბილიტაციოა.
არის 1 ადგილობრივი მუზეუმი: ალექსანდრე საჯაიას სახლ–მუზეუმი სოფ. ოდიშში, 1
თანამშრომლით.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
ს.საწურღლიოსთან დგას უგურყულის ეკლესია,ს. ყულისკარში - წმ.გიორგის
ეკლესია, ს.ჯიხასკართან - ჭაქვინჯის ციხესიმაგრე, რომელიც შედგება ციტადელისა და
ქვედა ციხისაგან. ციხის ეზოში სხვადასხვა დანიშნულების შენობათა ბევრი ნანგრევია.
გვიან შუა საუკუნეებში ციხე დადიანთა ერთ-ერთი რეზიდენცია იყო. ს.ჭკადუაშს აქვს
დასასვენებელი (საპიკნიკე) ადგილის პოტენციალი, აქვეა საჯომარდო ადგილი.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 22%-ით,


ოდიშის

მუნიციპალიტეტში

მოსალოდნელია

მოქალაქეთა

საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აქტივობის 116%-ით მატება.
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ცაიშის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი - ს. ცაიში, ბალნეოლოგიური კურორტი 2244 მოსახლით
(2002), მდებარეობს ოდიშის დაბლობზე, მდინარე ჯუმის ნაპირას, ზღვის დონიდან 50 მ.
მუნიციპალიტეტის ფართობი: 109,74 კვ.კმ.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს ცენტრალურ
ნაწილში, დასავლეთიდან ესაზღვრება ანაკლიის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოდასავლეთით კახათის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთიდან-თვითმმართველი ქალაქი
ზუგდიდი, აღმოსავლეთიდან ოდიშის (ახალსოფლის) მუნიციპალიტეტი, ხოლო
სამხრეთ-აღმოსავლეთით აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ესაზღვრება.
რელიეფი
ცაიშის რელიეფი მრავალფეროვანია. აქ გვხვდება მაღლობები, დაბლობები, ზეგანი,
ვაკე და მთები. ცაიში შავმიწანიადაგიან რაიონებს ეკუთვნის, რითაც უხვმოსავლიანობით
გამოირჩევა. არის მეწყერული ადგილებიც. არის ასევე კირქვიანი ნიადაგი
ჰავა
ცაიშის მიდამოებში ჰავა ნოტიო სუბტროპიკულია, რბილი, უთოვლო ზამთრით და
თბილი, ნოტიო ზაფხულით.ზაფხულის საშუალო ტემპერატურა 200C -ია. ყველაზე
თბილი თვის (ივლისის) ტემპერატურა 230 C-ია. ნალექების წლიური რაოდენობა 14003000 მმ ფარგლებში მერყეობს.
შიგა წყლები
ცაიშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს თერმული წყლების
საბადოები. ყველაზე მძლავრი, დეტალურად დაძიებული და საექსპლუატაციოდ
მომზადებული არის ზუგდიდი-ცაიშის თერმული წყლის საბადო. დღეისათვის საბადოს
საექსპლუატაციო მარაგები შეფასებულია 14300მ3 ოდენობით დღე-ღამეში, 800-10000C
ტემპერატურით.
ფლორა და ფაუნა
ცაიშის ფლორა და ფაუნა მრავალფეროვანია. აქ გვხვდება 400-600 წლის
ხემცენარეები. ასეთია ხემცენარე ძელქვა, რომელიც მხოლოდ იაპონიასა და
საქართველოშია შემორჩენილი. სოფელში არის ძელქვის კორომი.
ასევე ცაიშის ღვთისშობლის ეკლესიის ეზოში გვხვდება უზარმაზარი ცაცხვის ხე,
ვარაუდით არის 600 წლის. იონა მეუნარგიას სახლ-მუზეუმის ეზოში არის 100 წლის
მაგნოლია. ხარობს იშვიათი ჯიშის ყურძენი-იზაბელა. (ეს მცენარე ვახუშტი ბატონიშვილს
მიჰქონდა აფხაზეთში, მაგრამ როცა შეამჩნია, რომ მცენარე გზაში კვდებოდა, ცაიშში
დატოვა. სწორედ ამ მოვლენას შეიძლება მივაკუთნოთ იზაბელას გავრცელება
სამეგრელოში). ასევე ხარობს კოლხური ბზა,
ლუფა, ტუნგო, ევკალიპტი, დაფნა,
ურთხელი.
ცაიშის ტყეში ცხოვრობს: მგელი, ტურა,მაჩვი, ნუტრია. ფრინველებიდან – ბეღურა,
ყვავი, შაშვი.
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ეკონომიკა
აგროკლიმატური პირობები მეტად ხელსაყრელია მრავალდარგოვანი და
მაღალრენტაბელური სასოფლო-სამეურნეო წარმოების შექმნისათვის, განსაკუთრებით კი
ისეთი დარგების განვითარებისათვის, როგორიცაა მეთხილეობა, მესიმინდეობა,
მეჩაიეობა, სუბტროპიკული კულტურების წარმოება (ციტრუსები, დაფნა, ფეიხოა და სხვ.),
ხეხილის, ერთწლიანი მარცვლეული და ბოსტნეული კულტურების წარმოება.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
5805 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 1604 ჰა - სახნავი და 860 ჰა - საძოვარი. ხეხილი გაშენებულია 3341
ჰექტარზე. სოფლის მეურნეობის ძირითადი საექსპორტო პროდუქტებია თხილი,
ციტრუსების და კივის ნაყოფი. განსაკუთრებით გაიზარდა თხილის წარმოება,
რომელზედაც საექსპორტო მოთხოვნილება ყოველწლიურად იზრდება.
ტრანსპორტი
ცაიშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის საქართველოს რკინიგზის
ცენტრალური მაგისტრალი. აქ
მდებარეობს რკინიგზის სადგური „ცაიში―.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ასევე საავტომობილო მაგისტრალი აფხაზეთის
მიმართულებით (თბილისი-სოხუმი). შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 187 კმ-ია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 10.792 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 98 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 11 სასოფლო დასახლებული პუნქტია, დიდი სოფელია ცაიში (2244
მცხოვრები).
ცაიშის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: ცაიში, ჩხოუში, ცაცხვი,
აბასთუმანი, მენჯი, ხეცერა, ურთა, ოქტომბერი, დავითიანი, დიდი ნეძი, დიდი ნეძის
კახათი, დიხაგუძუბა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობები 5
სოფელშია. არც ერთ სოფელში ბუნებრივი გაზი შეყვანილი არ არის.
სოფლების მოსახლეობის 3853 კომლიდან, 5-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 33 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით, რომელთა
შორის 5 თვითდინებითი წყალსადენია, მოწყობილია 7 სატუმბი ჭაბურღილი. სოფლების
წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა ძირითადად ცუდ მდგომარეობაშია.
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
მიმდინარეობს
ახალი
ნაგავსაყრელი
კომპლექსის მშენებლობა სოფელ ცაცხვის ადრე არსებული ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე.
ნაგავსაყრელის ფართი განსაზღვრულია 10 ჰექტარამდე, სადაც დაგეგმილია სამეგრელოს
რეგიონის დასახლებებში წარმოქმნილი ნარჩენების გადამუშავების და რეციკლირების
ობიექტების ამოქმედება.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 6 საჯარო საშუალო სკოლაა, მ.შ. 5 საშუალო და 1 საბაზო, სადაც
სწავლობს 760 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 135 პედაგოგი და 62 ადმინისტრაციულდამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 650 ბავშვია, რომელთგან 140
ბავშვი 4 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 27 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
230 აღსაზრდელზეა გათვლილი, ყველა მათგანი რეაბილიტაციას საჭიროებს.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 6 მინი სტადიონი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
ცაიშის მუნიციპალიტეტში 4 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს, მოსახლეობას
10 ექიმი და ექთანი.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 12% (1333 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 3 ადგილობრივი მუზეუმია: იონა მეუნარგიას
სახლ–მუზეუმი ს.ცაიშში, კონდრატე თათარიშვილის სახლ–მუზეუმი სოფ. აბასთუმანში
და სოლომან ცაიშვილის სახლ-მუზეუმი ს.ურთაში, სადაც თითო თანამშრომელი
მუშაობს.
მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში არის სასოფლო კლუბები, 2 მათგანი
ამორტიზებულია, 1-სარემონტო.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფ. ცაიშის ბალნეოლოგიური აბანო შესაძლოა
გახდეს პირველი რიგის კურორტი. შესაძლებელია საცხენოსნო ტურიზმის განვითარება
ურთის მთაზე, საიდანაც მშვენიერი გადმოსახედი ადგილია ადგილობრივი ლანდშაფტით
დასატკბობად.
ს.ცაიშის ეკლესია IX საუკუნიდან წარმოადგენდა საეპისკოპოსო კათედრას.
სოფელში დგას XIII-XIV საუკუნეების ეკლესია, ასევე XVII საუკუნის ეკლესია ‖ჯეგეთა‖.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე



მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 71%-ით,



ცაიშის

მუნიციპალიტეტში

მოსალოდნელია

მოქალაქეთა

საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აქტივობის 122%-ით მატება.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ცაიშის მუნიციპალიტეტი

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაცია
ქ.ამბროლაურის
ტერიტორიის
მოსაზღვრისას
გათვალისწინებულ
იქნა
თვითმმართველი ქალაქისთვის მის გარშემო ე.წ. „ზრდის ზონისა― და სარეკრეაციოტურისტული ზონების ქალაქისთვის მიკუთვნების აუცილებლობა (იწას და სხვავას
ტერიტორიულ ორგანოებში შემავალი დასახლებები), ასევე მიმდებარე სოფლის:
ძირაგეულის პრაქტიკული ინტეგრაციის შესაძლებლობები არსებულ ურბანულ
ინფრასტრუქტურასთან.
თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიის მოსაზღვრამ დარჩენილი ტერიტორიები,
ოროგრაფიული და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, გაყო
ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელ სამ ტერიტორიულ ზონად, სადაც რამდენიმე
თვითმმართველი ერთეულის შექმნის შესაძლებლობაა:
1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის საზღვრიდან ქ.ამბროლაურის საზღვრამდე, ცაგერიამბროლაურის
ავტომაგისტრალის
მიმდებარე
სოფლები,
რომელთა
ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული ნიკორწმინდის, ველევის,
ჭელიაღელეს, ხოტევის, ხარისთვალას, ზნაკვისა და ნამანევის თემების
გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად შერჩეულ
იქნა ს.ხვანჭკარა,
2. ქ.ამბროლაურის საზღვრიდან ონის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე, ონიამბროლაურის
ავტომაგისტრალის
მიმდებარე
სოფლები,
რომელთა
ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული ხიდიკარის, წესისა და
ლუხუნისწყლის თემების გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი
ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.წესი;
3. ქ.ამბროლაურის და ზემოაღნიშნული 2 ზონისგან ქედებით გამოყოფილი
ტერიტორია იმერეთის რეგიონის (წყალტუბოს, ტყიბულის, ჭიატურისა და საჩხერის
მუნიციპალიტეტები) საზღვრამდე. ტყიბული-ამბროლაურის ავტომაგისტრალის
მიმდებარე ამ სოფლების ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული
ხვანჭკარის, სადმელის, ბუგეულის, ღადიშის, ჭრებალოსა და ჭყვიშის თემების
გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად შერჩეულ
იქნა ს.ნიკორწმინდა.
შეფასებულ იქნა ამ სამი შესაძლო მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალური
ინფრასტრუქტურა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით― განსაზღვრული
კომპეტენციების შესრულებისათვის საჭირო სავარაუდო საბიუჯეტო რესურსი.
ქვემოთ მოცემულია ქალაქი ამბროლაურის და ახალი სასოფლო მუნიციპალიტეტების
ძირითადი პარამეტრები და მოსახლეობაზე ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გავლენის
რაოდენობრივი
მაჩვენებლები,
ასევე
თითოეული
ახალი
თვითმმართველი
ერთეულისათვის - გეოგრაფიულ-ისტორიული ფაქტორებისა და არსებული სოციალური
ინფრასტრუქტურის მოკლე აღწერები.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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თვითმმართველი
ერთეული

ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტი
ქალაქი ამბროლაური

მოსახლეობის
რაოდენობა,
ათასი
მოსახლე

ფართობი,
კვ.კმ.

ცენტრის
მისაწვდო
მობის
ზრდა, %

მოსახლეო
ბის
აქტივობის
ზრდა, %

16.079

1142

-

-

3,607

88.74

-

4

39

5

3,343.8

2,579

332.45

34

5

40

5

747.4

33.5

3,271

296.04

53

5

41

5

1,113.5

120.0

6,622

424.78

59

3

47

5

1,614.0

202.3

წესის
მუნიციპალიტეტი
ნიკორწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ხვანჭკარის
მუნიციპალიტეტი

საჯარო
მოხელეთა
ზღვრული
რაოდენობა

შტატგარეშე
მოსამსახურ
ეთა
ზღვრული
რაოდენობა

სავარაუდო
გათანაბრები
თი
ტრანსფერი,
ათასი ლარი

„სოფლის
პროგრამით―
მისაღები
ჯამური თანხა,
ათასი ლარი

-

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაცია

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ამბროლაური ქალაქად გამოცხადდა 1966 წელს, ის რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის
მხარის ადმინისტრაციული ცენტრია, მდებარეობს ზღვის დონიდან 550 მ სიმაღლეზე,
გაშენებულია რიონის და კრიხულის შესართავთან, უკავია 88,74 კვ.კმ ფართობი.
ამბროლაური მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძი და კულტურული ცენტრია. მას
ჩრდილო-დასავლეთიდან ესაზღვრება ხვანჭკარის, ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან - წესის,
ხოლო სამხრეთიდან - ნიკორწმინდის მუნიციპალიტეტი.
ისტორია
წერილობით წყაროებში ამბროლაური XVII საუკუნიდან იხსენიება. იგი იმერეთის
მეფეთა ერთ-ერთი რეზიდენცია იყო. აქ იდგა სამეფო სასახლე, რომლის კომპლექსიდან
ეკლესიის და კოშკის ნანგრევებია შემორჩენილი.
ეკონომიკა
ქ. ამბროლაურში არის 3 ქარხანა და 8 სასტუმრო, ძირაგეულთან 1 კარიერია.
ტრანსპორტი
ქალაქ ამბროლაურში 1 ავტოსადგურია. ქალაქი საავტომობილო მაგისტრალებით
უკავშირდება ქალაქებს: ცაგერს, ტყიბულსა და ონს. შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე
57,67 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
ქალაქ ამბროლაურის მოსახლეობის რიცხოვნობა - 3.607 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 41
კაცი კვ.კმ-ზე.
გაზიფიცირებულია 701 ოჯახი, პოტენციურ აბონენტთა რაოდენობა (არსებულის
ჩათვლით) არის 1269, 2014 წლის დასაწყისისათვის გაზიფიცირებულია 55%.
მოსახლეობის 1210 კომლიდან, 95-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია სასმელი
წყლით, რაც ხორციელდება 58,4 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით, რომელთა შორის 8
თვითდინებითი წყალსადენია, მოწყობილია 15 თვითდინებითი ჭაბურღილი.
წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა ძირითადად დამაკმაყოფილებელია.
განათლება
ქალაქში 2 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 501 მოსწავლე. საჯარო
სკოლებში 48 პედაგოგი და 28 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 209 ბავშვია, რომელთგან 125
ბავშვი 1 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 29 თანამშრომელი. შენობის
საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად 140 აღსაზრდელზეა გათვლილი და მიმდინარე წელს
უტარდება რეაბილიტაცია.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ამბროლაურში არის პროფესიული სასწავლებელი, სადაც სწავლობს 50 მოსწავლე.
სასწავლებელში 10 პედაგოგი და 13 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული.
სპორტი
ამბროლაურში 3 სპორტული სკოლაა, არის ფეხბურთის 3 სპორტული სექცია,
ჭიდაობის 2, კალათბურთის -1, რაგბის -1, ჭადრაკის-2 და მაგიდის ჩოგბურთის სექციები,
სადაც 13 მწვრთნელი ავარჯიშებს ჯამურად 178 მოზარდს. ქალაქის ტერიტორიაზე 1
დიდი და 3 მინი სტადიონი, 3 სპორტული დარბაზია.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
ქალაქ ამბროლაურში 25 საწოლის სიმძლავრის 1 სტაციონარია, სტაციონარში
დასაქმებულია 65 მედპერსონალი და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური თანამშრომელი.
მოსახლეობას ამბულატორიულ სამედიცინო დახმარებას უწევს 1 პოლიკლინიკა, 43
თანამშრომლით, და ამბულატორიული ტიპის 6 დაწესებულება, სადაც „სოფლის ექიმის―
პროგრამით მოსახლეობას ემსახურება 10 ექიმი და ექთანი. სასწრაფო სამედიცინო
დახმარებას უზრუნველყოფს 12 ბრიგადა, 43 თანამშრომლით.
ქალაქის მოსახლეობის
მდგომარეობაში იმყოფება.

26%

(941

ადამიანი)

სიღარიბის

ზღვარს

ქვემოთ

კულტურა
ფუნქციონირებს 1 სამუსიკო სკოლა, სადაც დასაქმებულია 12 თანამშრომელი და 95
მოზარდი იღებს განათლებას;

1 სახელოვნებო სკოლა, სადაც დასაქმებულია 8

თანამშრომელი და 30 მოზარდი სწავლობს.

ქალაქში ფუნქციონირებს 3 ბიბლიოთეკა,

სადაც დასაქმებულია 16 თანამშრომელი, კულტურის სახლი 24 თანამშრომლით, სახვითი
ხელოვნების მუზეუმი, სადაც დასაქმებულია 6 თანამშრომელი.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
მუნიციპალიტეტს
ამბროლაურში

არის

ტურიზმის
ივერიის

განვითარების

ღვთისმშობლის

მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია,

მაღალი
სახელობის

პოტენციალი
ეკლესია,

აქვს.
ს.იწაში

ზემო კრიხში მთავარანგელოზის სახელობის

ეკლესია, ქვემო კრიხში წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია და ხარების ეკლესია
ძირაგეულში. ქალაქ ამბროლაურში არის ნიკორწმინდის ეპარქიის რეზიდენცია.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


ქალაქ ამბროლაურში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
აქტივობის 4%-ით მატება.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ხვანჭკარის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.ხვანჭკარა, 667 მოსახლით (2002) მდებარეობს
მდებარეობს მდინარე რიონის მარჯვენა მხარეს. ამბროლაური-ქუთაისის საავტომობილო
გზაზე.
ზღვის დონიდან 560 მეტრი, ამბროლაურიდან 14 კილომეტრი.
მუნიციპალიტეტის ფართობი - 424,78 კვ.კმ.
ხვანჭკარის
მუნიციპალიტეტს
ჩრდილოეთით
ესაზღვრება
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით - ცაგერის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით ესაზღვრება
ნიკორწმინდის მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთით - თვითმმართველი ქალაქი
ამბროლაური.
ჰავა
კლიმატი საკმაოდ ნოტიოა, ზომიერად ცივი ზამთრით და ცხელი, შედარებით
მშრალი ზაფხულით.
ნიადაგები
ნიადაგების მხრივ რაჭაში ძირითადად გავრცელებულია ნეშომპალა-კარბონატული
და თიხნარი ნიადაგები, ასევე კირნარი, თიხანარევი კაჟი და თიხიანი ქვიშა. ამ
ნიადაგებისთვის სპეციალური სახელებიც არსებობს (თირი-მიწა, ლისი-მიწა, ხორხი-მიწა,
აყალო-მიწა და ა.შ.).
ეკონომიკა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 13,440.1 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 801.4 ჰა - სახნავი, 4635.3 ჰა-სათიბი და 7144.4 ჰა - საძოვარი.
მრავალწლოვანი ნარგავები გაშენებულია 859 ჰექტარზე. სოფლის მეურნეობის წამყვანი
დარგებია მევენახეობა და მესაქონლეობა.
ვენახები ძირითადად მდინარე რიონის ხეობაშია გაშენებული. ყურძნის ჯიშები
რაჭაში თითქმის მთლიანად ადგილობრივია. აქ ყველაზე მეტად გავრცელებულია, თეთრი
ჯიშებიდან – წულუკიძის თეთრა და ცოლიკოური, წითელი ჯიშებიდან –
ალექსანდროული, მუჯურეთული და რაჭული ძელშავი. ყველაზე მნიშვნელოვანი
―ხვანჭკარის‖ მიკროზონაა. კანონის მიხედვით იგი სოფელ წესიდან იწყება და ქვიშარამდე
გრძელდება, ძირითადი სოფლებია: სადმელი, ბოსტანა, დიდი ჩორჯო, პატარა ჩორჯო,
მეორე ტოლა, პირველი ტოლა. განსაკუთრებით სახელგანთქმულია ბუნებრივად
ნახევრადტკბილი ღვინო ―ხვანჭკარა‖ (ამ სახელწოდებით იწარმოება 1932 წლიდან),
რომელსაც მე-19 საუკუნეში ―ყიფიანის ღვინო‖ ერქვა. დღესდღეობით ხვანჭკარა იწარმოება
ორი ჯიშის, ალექსანდროულისა და მუჯურეთულის შერევით და თანამედროვე
ტექნოლოგიების გამოყენებით ყენდება. მუნიციპალიტეტში 3 ქარხანა და 8 კარიერია.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ქალაქების: ქუთაისისა და ამბროლაურის
დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალი; შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე
142,8 კილომეტრია.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 6.622 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 16 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 31 სასოფლო დასახლებული პუნქტია.
ხვანჭკარის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: სადმელი, ბოსტანა,
კლდისუბანი, ღვიარა, ბუგეული, აბანოეთი, ბარეული,
გორისუბანი, ქედისუბანი,
ჯვარისა, ღადიში, ბაჯი, პატარა ონი, ტბეტი, ქვედა შავრა, ცახი, გოგოლეთი, ზედა
ღვარდია, ქვედა ღვარდია, ხვანჭკარა, დიდი ჩორჯო, მეორე ტოლა, პატარა ჩორჯო,
პირველი ტოლა, ჭრებალო, გენდუში, ზემო ჟოშხა, ქვემო ჟოშხა, ზედა ჭყვიში, ქვედა
ჭყვიში და ქვიშარი.
სოფლების მოსახლეობის 2461 კომლიდან, 60-დან 100%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 211,72 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით,
რომელთა შორის 46 თვითდინებითი წყალსადენია, მოწყობილია 1 სატუმბი ჭაბურღილი
და 3 თვითდინებითი ჭაბურღილი. სოფლების წყალმომარაგების სისტემების
მდგომარეობა ძირითადად დამაკმაყოფილებელია, გარდა 8 სოფლისა, სადაც სისტემა ცუდ
მდგომარეობაშია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 10 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 5 საშუალო და 5 საბაზო, სადაც
სწავლობს 385 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 146 პედაგოგი და 75 ადმინისტრაციულდამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 311 ბავშვია, რომელთგან 79
ბავშვი 5 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 24 თანამშრომელი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა შენობების საპროექტო სიმძლავრე ჯამურად
125 აღსაზრდელზეა გათვლილი, მათგან 4-ს მიმდინარე წელს უტარდება რეაბილიტაცია
და შენდება 1 ახალი საბავშვო ბაღი ზედა ჭყვიშში.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფეხბურთის 4 და ჭიდაობის 1 სექციაა, სადაც
მწვრთნელი ავარჯიშებს ჯამურად 41 მოზარდს. მოწყობილია 4 დიდი სტადიონი.
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ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას „სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 9
ამბულატორია, 46 ექიმისა და ექთნის შემადგენლობით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 30% (2022 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
მუნიციპალიტეტის 15 დასახლებულ პუნქტში არის ბიბლიოთეკა, სადაც
დასაქმებულია 15 თანამშრომელი, 2 სოფელში სასოფლო კლუბია, 2 თანამშრომლით.
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ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
მუნიციპალიტეტს ტურიზმის განვითარების მაღალი პოტენციალი აქვს. 11 სოფელში
არის შუა საუკუნეების ისტორიული ძეგლები (ძირითადად, ეკლესიები).
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 59%-ით.


ხვანჭკარის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 3%-ით მატება.
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ხვანჭკარის მუნიციპალიტეტი
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ნიკორწმინდის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.ნიკორწმინდა, 726 მოსახლით (2002) მდებარეობს
რაჭის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე, შაორის წყალსაცავის ჩრდილოეთით. ზღვის
დონიდან 1100 მეტრი ამბროლაურიდან 16 კილომეტრი.
მუნიციპალიტეტის ფართობი - 296,04 კვ.კმ.
ნიკორწმინდის მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება ხვანჭკარის
მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით - ცაგერის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით ესაზღვრება
იმერეთის მხარის მუნიციპალიტეტები, ჩრდილო -აღმოსავლეთით - თვითმმართველი
ქალაქი ამბროლაური.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, რაჭის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე, შაორის
ქვაბულში არის შაორის წყალსაცავი — უდიდესი წყალსაცავი რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო
სვანეთის მხარეში, შექმნილი მიწაყრილის კაშხალით, რომელიც აგუბებს მდინარე შაორს.
შაორის
წყალსაცავი
გადაჭიმულია
სამხრეთ-დასავლეთიდან
ჩრდილოეთაღმოსავლეთისაკენ, სიგრძე 7,1 კილომეტრი, უდიდესი სიგანე – 2,7 კილომეტრი.
უდიდესი სიღრმე 14,5 მეტრი, საშუალო სიღრმე 9,8 მეტრი, ფართობი 9,2 კმ². წყლის
მოცულობა 90,6 მლნ მ³. საზრდოობს შენაკადებითა და ნალექებით, რომლებიც მის
ზედაპირზე მოდის (წელიწადში 1500 მმ). ქვაბული აგებულია ქვედაცარცული
კარბონატული ქანებით, სადაც კარგადაა განვითარებული კარსტული პროცესები.
ისტორია
სოფელმა სახელწოდება მიიღო XI საუკუნეში აქ აგებული ნიკოლაოსწმიდის
ეკლესიისაგან. შუა საუკუნეებში ნიკორწმინდა საეპისკოპოსოს ცენტრი იყო. ამჟამად
ნიკორწმინდის ეპარქიის ცენტრია. აღმოსავლეთ საქართველოში ირანის აგრესიის დროს
XVII საუკუნეში ერთ ხანს თავს აფარებდა მეფე თეიმურაზ I.
ეკონომიკა
_______________________________________________________________________________
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
15,634.3
ჰექტარი
სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 1338.7 ჰა - სახნავი, 1883 ჰა-სათიბი და 11,529.6 ჰა - საძოვარი.
მრავალწლოვანი ნარგავები გაშენებულია 883 ჰექტარზე. სოფლის მეურნეობის წამყვანი
დარგებია მევენახეობა და მესაქონლეობა.
მუნიციპალიტეტში 1 ქარხანა და 3 კარიერია.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ქალაქების: ტყიბულისა და ამბროლაურის
დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალი; შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე
131.9 კილომეტრია.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013

149

მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 3.271 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 11 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 22 სასოფლო დასახლებული პუნქტია.
ნიკორწმინდის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: ნიკორწმინდა, კაჩაეთი,
ველევი, ბეთლევი, კვირიკეწმინდა, შხივანა, ჭელიაღელე, აგარა, ზედა თლუღი, უყეში,
ქვედა თლუღი, ხოტევი, სხარტალი, წკადისი, ხარისთვალა, ზნაკვა, მოტყიარი, საკეცია,
ნამანევი, ზედა შავრა, თხმორი და ხონჭიორი.
სოფლების მოსახლეობის 1415 კომლიდან, 40-დან 90%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 123 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით, რომელთა
შორის 39 თვითდინებითი წყალსადენია, მოწყობილია 1 სატუმბი ჭაბურღილი და 9
თვითდინებითი ჭაბურღილი. სოფლების წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა
ძირითადად დამაკმაყოფილებელია, გარდა 2 სოფლისა, სადაც სისტემა ცუდ
მდგომარეობაშია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 6 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 2 საშუალო და 4 საბაზო, სადაც
სწავლობს 94 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 60 პედაგოგი და 32 ადმინისტრაციულდამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 153 ბავშვია, რომელთგან 16
ბავშვი 1 საბავშვო ბაღით სარგებლობს (ს.ნიკორწმინდაში), სადაც დასაქმებულია 5
თანამშრომელი. შენობის საპროექტო სიმძლავრე 25 აღსაზრდელზეა გათვლილი, წელს
შენდება კიდევ 1 საბავშვო ბაღი ს. ჭელიაღელეში.
ნიკორწმინდაში ჭიდაობის 1 და ჭადრაკის 1 სექციაა, სადაც
2 მწვრთნელი
ავარჯიშებს ჯამურად 26 მოზარდს. სოფლებში მოწყობილია 2 დიდი სტადიონი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას „სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 9
ბრიგადა, 22 ექიმისა და ექთნის შემადგენლობით.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 28% (922 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
მუნიციპალიტეტის 8 დასახლებულ პუნქტში არის ბიბლიოთეკა, სადაც
დასაქმებულია 8 თანამშრომელი, 4 სოფელში სასოფლო კლუბია, 4 თანამშრომლით.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
მუნიციპალიტეტს ტურიზმის განვითარების მაღალი პოტენციალი აქვს. სოფელ
ნიკორწმინდაში დგას XI საუკუნის ნიკორწმინდის ტაძარი, რომელიც სახელგანთქმულია
თავის ხუროთმოძღვრებითა და ჩუქურთმებით, სოფლიდან სამხრეთ დასავლეთით 2 კმ-
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ზე არის საყინულის მღვიმე. სოფლიდან დასავლეთით 4-5 კილომეტრის დაშორებით არის
ჭელიშის უდაბნოს ნამონასტრალი. კიდევ 7 სოფელში შუა საუკუნის ეკლესიებია.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 59%-ით.


ნიკორწმინდის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 3%-ით მატება.
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ნიკორწმინდის მუნიციპალიტეტი
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წესის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.წესი, 628 მოსახლით (2002), მდებარეობს მდინარე
რიონის მარჯვენა მხარეს. ზღვის დონიდან 700 მეტრი, ამბროლაურიდან 5 კილომეტრი.
მუნიციპალიტეტის ფართობი - 332,45 კვ.კმ.
წესს აღმოსავლეთით ესაზღვრება
ონის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტი,
დასავლეთით
და
სამხრეთით
ესაზღვრება
თვითმმართველი ქალაქი ამბროლაური.
ისტორია
შუა და გვიანდელ ფეოდალურ ხანაში წესში რაჭის ერისთავთა რეზიდენცია იყო, აქ
იდგა მათი კარის ეკლესია - ბარაკონი, რომელიც ადრინდელი ფეოდალურ ხანაში იყო
აგებული. შემორჩენილია მისი ნანგრევები. წესი დასავლეთიდან ხიდიკრის კოშკით ხოლო
აღმოსავლეთიდან მინდაციხით იყო გამაგრებული. 1753 წელს ააგეს ბარაკონის ახალი
გუმბათოვანი ეკლესია. შემორჩენილია აგრეთვე ფეოდალური ხანის რამდენიმე სიმაგრისა
და ეკლესიის ნანგრევები.
წესი
ასევე
გამორჩეული
იყო
თავისი
კულტურულ-საგანმანათლებლო
საქმიანობით. 1808 წელს წესში დაუბეჭდიათ საღმრთო წიგნი „სავედრებელი
ღვთისმშობელისა―, ხოლო 1811 წელს - „გამოკრებული სადღესასწაულო―.
სოფლის სახელის წარმოშობის შესახებ ხალხის სხვადსხვა ვერსია არსებობს: ერთი
ვერსიით ვინმე ხიდიკარს რომ მოადგებოდა, ხიდის აქეთ-იქითა კოშკებიდან გუშაგები
გამოდიოდნენ და გამვლელს ღვინით სავსე ჯამით რაჭის ერისთავის დღეგრძელობას
თხოვდნენ - „ასეთია ჩვენი წესიო―. სხვა ვერსიით ხიდიკარში გამვლელებს ბაჟს
ახდევინებდნენ, ხალხს არ მოსწონდა ეს და უკმაყოფილების გამოსახატავად ამბობდა - „ეს
რა წესიაო―. აგრეთვე გავრცელებულია აზრი, რომ ბარაკონზე ყოფილა თავისებური
სასამართლო-სამსჯავრო, სადაც ხდებოდა გარკვეული წესების დადგენა და ამიტომაც
დაერქვა სოფელს ეს სახელი.
ეკონომიკა
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
3436.1
ჰექტარი
სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 224.9 ჰა - სახნავი, 388.3 ჰა-სათიბი და 2642.9 ჰა - საძოვარი.
მრავალწლოვანი ნარგავები გაშენებულია 180 ჰექტარზე. სოფლის მეურნეობის წამყვანი
დარგებია მევენახეობა და მესაქონლეობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა ლუხუნის (ლუხუმის) დარიშხანის საბადო,
მდებარეობს მადნისღელის (მდინარე ლუხუნის მარცხენა შენაკადი) ხეობაში. საბადო
დაკავშირებულია ზედაიურულ-ქვედაცარცული ფლიშის ზედა კარბონატულ წყებასთან.
წყების სამხრეთ პერიფერიაზეა შეცოცების ტიპის რღვევა, რომლის ფარგლებშიც
ლოკალიზებულია მადნიანი სხეული.
მთავარი მადნეული მინერალებია რეალგარი და აუპიგმენტი. საბადო მიეკუთვნება
ჰიდროთერმულ ტიპს. წარმოშობილია დაბალ და ნაწილობრივ საშუალო ტემპერატურაზე,
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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ძირითადად გვერდითი ქანების მეტასომატური შეცვლის შედეგად და უკავშირდება
კაინოზოური ასაკის მაგმატიზმს. ლუხუნის დარიშხანის საბადოს ბაზაზე სოფ. ურავში
მუშაობდა რაჭის სამთომეტალურგიული კომბინატი. ამჟამად მადნის მოპოვება არ ხდება.
მუნიციპალიტეტში 3 კარიერია (კვაცხუთსა და მუხლში).
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ქალაქების: ონისა და ამბროლაურის
დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალი; შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე
49.5 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 2.579 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 8 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 7 სასოფლო დასახლებული პუნქტია.
წესის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებია: კვაცხუთი, ხიმში, წესი, მუხლი,
ლიხეთი, აბარი და ურავი.
სოფლების მოსახლეობის 853 კომლიდან, 70-დან 90%-მდე უზრუნველყოფილია
სასმელი წყლით, რაც ხორციელდება 50 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით, რომელთა
შორის 13 თვითდინებითი წყალსადენია, სოფლების წყალმომარაგების სისტემების
მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 4 საჯარო სკოლაა, მ.შ. 2 საშუალო და 2 საბაზო, სადაც
სწავლობს 150 მოსწავლე. საჯარო სკოლებში 116 პედაგოგი და 29 ადმინისტრაციულდამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 121 ბავშვია, რომელთგან 29
ბავშვი 3 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 15 თანამშრომელი.
შენობების საპროექტო სიმძლავრე 60 აღსაზრდელზეა გათვლილი და წელს სამივეს
უტარდება რეაბილიტაცია.
სოფლებში ჭიდაობის 2 სექციაა, სადაც
მოზარდს, მოწყობილია 5 დიდი სტადიონი.

2 მწვრთნელი ავარჯიშებს ჯამურად 41

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას „სოფლის ექიმის― პროგრამით ემსახურება 4
ბრიგადა, 12 ექიმისა და ექთნის შემადგენლობით. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 19%
(497 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
მუნიციპალიტეტის 3 დასახლებულ პუნქტში არის ბიბლიოთეკა, სადაც
დასაქმებულია 3 თანამშრომელი, 3 სოფელში სასოფლო კლუბია, 4 თანამშრომლით.
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ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
წესი მდიდარია თავისი ლანდშაფტური ნაირფეროვნებით, უღრანი ტყეებით,
მდინარეთა ხეობებით, ცივი წყაროებით, სუფთა ჰაერით.
მუნიციპალიტეტს ტურიზმის განვითარების მაღალი პოტენციალი აქვს. სოფელ
წესში არის ისტორიული ძეგლები - ძველი ქართული გუმბათოვანი ხუროთმოძღვრების
ერთ-ერთი უკანასკნელი მნიშვნელოვანი ძეგლი რაჭაში - ბარაკონი და „მინდა ციხე―,
ს.ურავში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაა.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 34%-ით.


წესის

მუნიციპალიტეტში

მოსალოდნელია

მოქალაქეთა

საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აქტივობის 5%-ით მატება.
წესის მუნიციპალიტეტი
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაცია
ქ.ოზურგეთის
ტერიტორიის
მოსაზღვრისას
გათვალისწინებულ
იქნა
თვითმმართველი ქალაქისთვის მის გარშემო ე.წ. „ზრდის ზონის― და მიმდებარე
სოფლების: ანასეულის, ქვემო მაკვანეთის, კვირიკეთის, ბოხვაურისა და ს.ოზურგეთის
პრაქტიკული
ინტეგრაციის
შესაძლებლობები
არსებულ
ურბანულ
ინფრასტრუქტურასთან.
თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიის მოსაზღვრამ დარჩენილი ტერიტორიები,
ოროგრაფიული და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, გაყო
ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელ ექვს ტერიტორიულ ზონად, სადაც რამდენიმე
თვითმმართველი ერთეულის შექმნის შესაძლებლობაა:
1. შავი ზღვის სანაპირო ზოლის მიმდებარე სოფლები, რომელთა ადმინისტრაციული
ერთეულების/2006 წლამდე არსებული თემების: ნატანების, ურეკისა და შრომას
გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად,
სატრანსპორტო მისადგომობის თვალსაზრისით, შერჩეულ იქნა ს.ნატანები;
2. შავი ზღვის სანაპირო ზოლის მიმდებარე სოფლებსა და ქ.ოზურგეთს შორის
მდებარე ტერიტორია, რომელთა ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე
არსებული თემების გაერთიანებით შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის
ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.მერია;
3. ქ.ოზურგეთიდან ჩრდილოეთით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე
მდებარე სოფლები, რომელთა ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე
არსებული ლაითურის, კონჭკათის, თხინვალისა და მერიას თემების გაერთიანებით
შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.გურიანთა;
4. ქ.ოზურგეთიდან სამხრეთით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საზღვრამდე
მდებარე სოფლები, რომელთა ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე
არსებული ლიხაურის, მაკვანეთის, ჭანიეთისა და ნარუჯის თემების გაერთიანებით
შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.ლიხაური;
5. ქ.ოზურგეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით, შუახევისა და ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტების
საზღვრამდე
მდებარე
სოფლები,
რომელთა
ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული ვაკიჯვრის ს,
ცხემლისხიდისა და შემოქმედის თემების გაერთიანებით შექმნილი ახალი
თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.შემოქმედი;
6. ქ.ოზურგეთიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის
საზღვრამდე, ჩოხატაური-ოზურგეთის ავტომაგისტრალის მიმდებარე სოფლები,
რომელთა ადმინისტრაციული ერთეულების/2006 წლამდე არსებული ძიმითის,
დვაბზუს, ასკანას, მთისპირის, ნაგომარისა და ბახვის თემების გაერთიანებით
შექმნილი ახალი თვითმმართველი ერთეულის ცენტრად შერჩეულ იქნა ს.ქვემო
ბახვი;
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შეფასებულ იქნა ამ ექვსი შესაძლო მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალური
ინფრასტრუქტურა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით― განსაზღვრული
კომპეტენციების შესრულებისათვის საჭირო სავარაუდო საბიუჯეტო რესურსი.
ქვემოთ მოცემულია ქალაქი ოზურგეთის და ახალი სასოფლო მუნიციპალიტეტების
ძირითადი პარამეტრები და მოსახლეობაზე ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გავლენის
რაოდენობრივი
მაჩვენებლები,
ასევე
თითოეული
ახალი
თვითმმართველი
ერთეულისათვის - გეოგრაფიულ-ისტორიული ფაქტორებისა და არსებული სოციალური
ინფრასტრუქტურის მოკლე აღწერები.

თვითმმართველი
ერთეული

ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი
ქალაქი ოზურგეთი

მოსახლეობის
რაოდენობა,
ათასი
მოსახლე

ფართობი,
კვ.კმ.

ცენტრის
მისაწვდომ
ობის
ზრდა, %

მოსახლე
ობის
აქტივობი
ს ზრდა,
%

საჯარო
მოხელეთა
ზღვრული
რაოდენობა

შტატგარეშ
ე
მოსამსახუ
რეთა
ზღვრული
რაოდენობა

78,760

673.87

-

-

-

-

-

23,388

30.87

-

25

72

7

9,433.1

11,836

103.87

70

31

52

5

2,912.1

237.8

9,808

66.54

74

32

47

5

3,108.1

186.4

9,986

79.28

14

32

49

5

2,454.5

209.0

8,483

119.51

65

32

48

5

1,699.4

175.8

9,282

101.94

59

32

52

5

2,203.6

220.2

5,977

171.86

48

34

47

5

1,260.2

199.7

ნატანების
მუნიციპალიტეტი
მერიას
მუნიციპალიტეტი
გურიანთას
მუნიციპალიტეტი
შემოქმედის
მუნიციპალიტეტი
ბახვის
მუნიციპალიტეტი
ლიხაურის
მუნიციპალიტეტი

სავარაუდო
გათანაბრები
თი
ტრანსფერი,
ათასი ლარი

„სოფლის
პროგრამით―
მისაღები
ჯამური
თანხა, ათასი
ლარი
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ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთი, 23388 მცხოვრებით, გურიის მხარის
ისტორიული და ადმინისტრაციული ცენტრია, მდებარეობს ზღვის დონიდან 50მ-ზე, მისი
ფართობია 30,87 კვ.კმ.
ოზურგეთი მიეკუთვნება ნოტიო, ნესტიანი, სუბტროპიკული ჰავის ზონას,
ზომიერად ცხელი ზაფხულითა და ზომიერად ცივი ზამთრით. საშუალო წლიური
ტემპერატურაა 12-140C, შესაძლებელი მაქსიმუმი 39-400C, შესაძლებელი მინიმუმი -8 -10
0
C. ქარის ენერგეტიკული რესურსი - საშუალო სიჩქარე 3,2 მ/წმ-ში. ნალექების საშუალო
რაოდენობა წელიწადში 2100-2700 მმ.
დასავლეთიდან ქალაქს ესაზღვრება მერიას მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთიდან გურიანთას , აღმოსავლეთიდან - ბახვის, სამხრეთიდან - შემოქმედისა და ლიხაურის
მუნიციპალიტეტები.
ოზურგეთი გაშლილია კოლხეთის დაბლობზე და აჭარა-გურიის ქედის მთისწინა
ზეგანზე, მდებარეობს მდინარეებს ნატანებსა და ბჟუჟს შორის, ვაკეზე, ზღვის დონიდან
200 მეტრამდე. სამხრეთიდან და ჩრდილოეთიდან აკრავს მცირე სერები მოიდანახე და
სერი. ქალაქში ოთხი მცირე მდინარე მიდინება (ბაზრისწყალი, ადიდაყვა და სხვ.). მცირე
მდინარეები, გარდა ბაზრისწყლისა, თითქმის სრულიად დამარხულია.
ქალაქი რამდენიმე უბნად იყოფა: ცენტრის უბანი, ბასრა, ზვანი, ექადია, ანასეული,
ლაშე, გაკირული, მოიდანახე, სერი.ქალაქი სამი ტერასისგან შედგება. ქვედა ტერასაზე
ძირითადად სავაჭრო დაწესებულებებია, აქ არის ბაზარი, ისტორიული საპარასკევო,
სადაც პარასკეობით ბაზრობები იმართებოდა. შუა ტერასაზე კონცენტრირებულია
საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობები, კინოთეატრი, კინო, სასტუმრო, მუზეუმი,
სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულებების შენობები
ცენტრის უბანი (ლაშე, გაკირული). ზედა ტერასაზე, ძირითადად, საცხოვრებელი უბნებია
(ზვანი, მოიდანახე, სერი). ქალაქის უკიდურეს სამხრეთით არის უბნები, რომლებიც ადრე
ცალკე სოფლებს წარმოადგენდნენ და მოგვიანებით გახდნენ ქალაქის ნაწილი:
მდინარეების ბჟუჟისა და აჭისწყლის შესართავთან, ბჟუჟის სამხრეთით, არის უბანი ბასრა
და ექადია, ხოლო კიდევ უფრო სამხრეთით, გორაკზე ყოფილი დაბა ანასეული, რომელიც
ქალაქის უმაღლესი წერტილია - ზღვის დონიდან 170 მ.
მდ.ნაბჟუჟარა (ბაზრისწყალი) წყალდიდობისას ტბორავს ქალაქის გარეუბანს ლაშეგარიკულის ტერიტორიაზე და რეცხავს სანაპირო ნიადაგებს, რითაც პრობლემას უქმნის
ქალაქის ქუჩებს ცენტრამდე - გმირთა მოედნამდე. ქალაქის გასწვრივ ნაპირებს ანგრევს
მდ.ნატანებიც -ს.მელექედურიდან ს.ოზურგეთამდე.
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ისტორია
ოზურგეთი წარმოიქმნა გვიან ფეოდალურ ხანაში, იყო გურიის სამთავროს ცენტრი.
გვიან შუა საუკუნეებში ოზურგეთი სავაჭრო ქალაქს წარმოადგენდა. ოზურგეთს იხსენიებს
ბატონიშვილი ვახუშტი: „ოზურგეთს არის სასახლე დიდშენი და კეთილ-პალატოვანი
გურიელისა―. გურიის უკანასკნელმა მთავარმა მამია V გურიელმა ოზურგეთში მშვენიერი
სასახლე ააშენა. როცა გურიის სამთავრო გაუქმდა, ეს სასახლე საშინლად გაოხრებული
ყოფილა და შეკეთებას საჭიროებდა. დიმიტრი ბაქრაძე წერდა ,,ოზურგეთი ჰავის
მიხედვით გურიის ერთ-ერთ საუკეთესო ადგილად ითვლება. როგორც ცნობილია, იგი
გურიის მთავართა საზამთრო რეზიდენცია იყო. მათი ყოფილი სასახლე ახლა ლაზარეთს
უჭირავს―. მამია გურიელის აშენებული სასახლე შემორჩენილი არ არის, მისი ნაშთები
შეიწირა კულტურის სახლის მშენებლობამ. შემორჩენილია მხოლოდ სასახლის აბანოები.
ოზურგეთი ქალაქად გამოცხადდა 1846 წლის 14 დეკემბერს. ოზურგეთი აღწერილი
აქვთ იტალიელ მისიონერებს დონ ქრისტიფორე დე კასტელს, ანტონიო ჯარდინას,
კლიმენტო გალიანოს, რომლებიც 1628-54 წლებში სამისიონერო მოღვაწეობას ეწეოდნენ
კავკასიაში და 7 წელი ცხოვრობდნენ ოზურგეთში. ოზურგეთის შესახებ ცნობები აქვს
დაცული პრუსიის სამეფოს პრინცს ალბრეხტ ჰოჰენცოლერს, რომელიც გურიაში
მოგზაურობდა 1862 წლის 28 ოქტომბრიდან 1 ნოემბრამდე. XIX საუკუნეში ოზურგეთში
მოგზაურობდნენ და აღწერეს დიუბუა დე მონპერემ, დიმიტრი ბაქრაძემ, სერგი მესხმა
(1878), თედო სახოკიამ (1896) და მარჯორი უორდროპმა. 1870-იან წლებში ოზურგეთი
სტრატეგიულ ადგილს წარმოადგენდა 1877-1878 წლების რუსეთ-ოსმალეთის ომის
განმავლობაში.
XIX საუკუნეში ქალაქის ცენტრში არსებულ ბაღში მიხეილ ვორონცოვის ბრძანებით
გაშენდა იზაბელას საცდელი ნერგები. იმავე საუკუნის 80-იანი წლებიდან დაიწყო ქალაქის
დღესასწაულის „ალეგროს― აღნიშვნა, რომელიც ტრადიციად იქცა და 1941 წლამდე
აღინიშნებოდა. 1923 წლის 26 დეკემბერს ქალაქში შევიდა რკინიგზის ხაზი, რითიც ის
დაუკავშირდა სადგურ ნატანებს და ჩაერთო საერთო სარკინიგზო ქსელში. რკინიგზის
შეყვანა მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ქალაქის ისტორიაში. 1926 წელს ქალაქში გაიხსნა
ერთ-ერთი პირველი მსხვილი საწარმო - აბრეშუმის ფაბრიკა. 1934 წელს ქალაქს, ისევე
როგორც მთელს რაიონს ფილიპე მახარაძის პატივსაცემად მახარაძე ეწოდა. 1959 წელს
ამუშავდა კიდევ ერთი მსხვილი საწარმო - მთისპირის ბენტონიტური თიხების
გადამამუშავებელი ქარხანა. გარდა ამისა, მახარაძეში საბჭოთა პერიოდშ გახსნილი იყო
ჩაის რამდენიმე ფაბრიკა. 1990 წელს ქალაქს დაუბრუნდა ისტორიული სახელწოდება.
ეკონომიკა
ქ.ოზურგეთის

ტერიტორიაზე

ფუნქციონირებს

6

ბანკის

ფილიალი,

2

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. ქალაქში მუშაობს 23 სამრეწველო, საყოფაცხოვრებო და
სასურსათო

საწარმო,

არის

დახურული

და

ღია

აგრარული

ბაზრები.

ქალაქის

ტერიტორიაზე 350-ზე მეტი სასუსათო, სამრეწველო საქონლისა და სამეურნეო საქონლის
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მაღაზია, 9 საწესჩვეულებო დარბაზი, 8 რესტორანი, 18 კაფე-ბარი და სასაუზმე, 5
სასტუმრო, მ.შ. სამი - საოჯახო.
ფუნქციონირებს 3 სამშენებლო კომპანია, ჩაის 1 და თხილის გადამამუშავებელი 7
საწარმო, პურ-ფუნთუშეულის 3 საცხობი ქარხანა და პურისა და საკონდიტრო 15 მცირე
ობიექტი. მუშაობს 5 დიდი და 12 მცირე ავტოშემკეთებელი საამქრო, 7 ბენზინის და 1
გაზგასამართი სადგური. ქალაქშია „ენერგოპრო-ჯორჯიასა― და „სოკარგაზის― რეგიონული
ოფისები. მოსახლეობას ემსახურება ქალთა და მამაკაცთა 14 სალონი.
ტრანსპორტი
ოზურგეთი საავტომობილო გზებით უკავშირდება ურეკს, ჩოხატაურს, ლანჩხუთს,
ქობულეთს. სარკინიგზო ხაზით უკავშირდება სადგურ ნატანებს. მანძილი თბილისამდე
321 კმ., ბათუმამდე 60 კმ, ფოთამდე 45 კმ. ქალაქში მოქმედებს 3 სამგზავრო
ავტოსატრანსპორტო და 1 სარკინიგზო ორგანიზაცია. მოსახლეობას ემსახურება 3
ავტოსადგური და 1 რკინიგზის სადგური. საბჭოთა პერიოდში ქალაქი საბაგირო გზით
უკავშირდებოდა ანასეულს. შიდა საავტომობილო გზების სიგრძე 830 კმ-ია, მათი 80%
მოასფალტებულია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
ქ.ოზურგეთის მოსახლეობა შეადგენს 23.388 მცხოვრებს, საშუალო სიმჭიდროვე 758
კაცი კვ.კმ-ზე.
ქალაქის ცენტრში დგას სამხარეო ადმინისტრაციისა და მუნიციპალიტეტის შენობა
(ფართობი

-

3150

კვ.მ),

ასევე

ქალაქშია

პოლიციის,

პროკურატურის

სამხარეო

სტრუქტურები, სასამართლო, იუსტიციის სახლი, არქივი, სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის, ჯანდაცვის, განათლების, სოფლის მეურნეობის და ფინანსთა სამინისტროების
რეგიონული სამსახურები.
გაზიფიცირებულია 90% - 4886 აბონენტი, არსებულის ჩათვლით პოტენციურ
აბონენტთა რიცხვი 5392-ს შეადგენს. გარე განათება დამონტაჟებულია ქალაქის ყველა
ქუჩაზე. ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე უპრობლემოდ არის შესაძლებელი ინტერნეტ
მომსახურების მიღება, არის საქალაქო სატელეფონო ქსელი, მოქმედებს 3 ფიჭური
კავშირგაბმულობის კომპანიის ოფისები.
8019

კომლიდან

ცენტრალური

წყალმომარაგებით

სარგებლობს

70%,

რაც

ხორციელდება 77,5 კმ საერთო სიგრძის 3 თვითდინებითი წყალსადენითა და 4 სატუმბი
ჭაბურღილით.

წყალმომარაგების

სისტემები

მოძველებულია

და

რეაბილიტაციას

საჭიროებს. საკანალიზაციო სისტემით მოცულია ქალაქის 50%, არ არის გამწმენდი
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ნაგებობა, რაც სასწრაფოდ გადასაჭრელი სერიოზული პრობლემაა.

ქ.ოზურგეთის

ნაგავსაყრელია სოფელ ხვარბეთის პოლიგონი, რომლის მთლიანი ფართია 4,5 ჰა.
განათლება
ოზურგეთში პირველი სამაზრო სასწავლებელი ოფიციალურად გაიხსნა 1850
წლის 21 თებერვალს. სამაზრო სასწავლებლის მოსწავლეები სხვადასხვა დროს იყვნენ
სიმონ გუგუნავა, ნიკო მარი, ექვთიმე თაყაიშვილი.
ამიერკავკასიის
დასასრულს
იყვნენ

სამოსწავლო

სასწავლებელი

ჩართულნი

ოლქის

დაიხურა,

განკარგულებით

რადგან

სოციალურ-პოლიტიკური

სკოლის

XIX

საუკუნის

მოსწავლეები

აქტიურად

მოძრაობებში.

მოგვიანებით

სკოლა

აღდგა.
მეოცე

საუკუნის

დასაწყისში

ოზურგეთის

საქალაქო

სასწავლებელში

სწავლობდნენ სახელოვანი მხედართმთავრები პორფილე ჩანჩიბაძე და კონსტანტინე
ლესელიძე, რომელიც საქალაქო სასწავლებელში 1917 წელს ზვანის დაწყებითი
სკოლის

დამთავრების

შემდეგ

გადავიდა.

1918

წელს

ოზურგეთის

საქალაქო

სასწავლებელი გადაკეთდა პირველ დაწყებით სასწავლებლად. 1922 წელს მოსწავლეთა
რაოდენობის გაზრდამ აუცილებელი გახადა სკოლის გაყოფა. კლასების ნაწილი
ქაიხოსრო გურიელის სასახლიდან თავად გიორგი ნაკაშიძის სახლში გადავიდა. ასე
დაარსდა №1 და N№2 შვიდწლიანი სკოლები, რომლებიც დღეს N№1 და N№2 საჯარო
სკოლების სახით არსებობენ.
დღეისთვის ქალაქში არის 8 საჯარო საშუალო სკოლა და 2 სასულიერო
გიმნაზია, სადაც სწავლობს 2391 მოსწავლე, დასაქმებულია 276 პედაგოგი და 56
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი.
ოზურგეთში 6 წლამდე ასაკის 1395 ბავშვია, მათგან 992 ბავშვი 8 საბავშვო ბაღით
სარგებლობს, სადაც 198 თანამშრომელია დასაქმებული. სკოლებისა და დაღების
უმეტესობა რეაბილიტირებულია.
ქალაქ

ოზურგეთში

ფუნქციონირებს

„ოზურგეთის

პროფესიული

კოლეჯი

„ჰორიზონტი―, რომელშიც 250 მოსწავლე, 20 პედაგოგი და 10 ტექ.პერსონალი, 7
დირექციის

თანამშრომელია.

მოქმედებს

სამედიცინო

კოლეჯი,

მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლი 26 თანამშრომლით და წრეებში გაერთიანებული 255 მოსწავლით.
ფუნქციონირებს ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი და აგროქიმიური ლაბორატორია.
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სპორტი
ოზურგეთში არის მორაგბეთა კლუბი „ოზურგეთის ფირალები― და საფეხბურთო
კლუბი „მერცხალი―, რომელიც საქართველოს ჩემპიონატის პირველ ლიგაში ასპარეზობს.
ქალაქს ჰყავს ქვეყნის უმაღლეს ლიგაში მოასპარეზე ფრენბურთის გუნდი, ბალახის
ჰოკეის, კალათბურთისა და მინი-ფეხბურთის გუნდები, 2 საჭადრაკო კლუბი. სპორტის
სფეროში ჩაბმულია 630 ოზურგეთელი.
ქალაქში 7 დიდი სტადიონი, 8 მინი-სტადიონი და 7 სპორტული დარბაზია.
სტადიონი „მეგობრობა― მუნიციპალური საკუთრებაა და მასზე ოზურგეთის „მერცხალი―
თამაშობს. ზვანის საფეხბურთო და სარაგბო სტადიონი კი „ოზურგეთის ფირალების―
საშინაო არენას წარმოადგენს. ქალაქში 2007 წელს აშენდა სპორტის სასახლე.
ოზურგეთში მოქმედებს 5 სასპორტო სკოლა - სპორტის ცენტრი, ტაიკვანდოს
კლუბი „გრიგალი―, საკალთბურთო კლუბი „ბახმარო―, საცხენოსნო კლუბი „მარულა―,
საჩოგბურთო სკოლა, ასევე მძლეოსნობის, კრივის, ჰოკეის, ძიუდოს, ძალოსნობის,
თავისუფალი ჭიდაობის, ჩოგბურთის შემსწავლელი 30 სექცია და კლუბი, სადაც 248
თანამშრომელი ავარჯიშებს 728 მოზარდს.
ოზურგეთს ჰყავს 2 ოლიმპიური ჩემპიონი, საქართველოს, ევროპის და მსოფლიოს
ჩემპიონები, ძირითადად, კლასიკურ ჭიდაობაში.
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვა
ოზურგეთში

ფუნქციონირებს

თანამედროვე

სტაციონარი

50

საწოლზე,

სტომატოლოგიური კლინიკა, 12 სტომატოლოგიური კაბინეტი, ნარკოლოგიური ცენტრი,
სამედიცინო

პოლიკლინიკა

„სააქიმო―,

7

ამბულატორიული

დაწესებულება

და

სამედიცინო სახლი „სათნოება―, ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებულია 240 მედმუშაკი.
ქალაქში მუშაობს 15 აფთიაქი და 4 ვეტაფთიაქი. მოქმედებს ცხოველტა და
ფრინველთა დაავადებების შემსწავლელი 3 ლაბორატორია.
ქალაქის მოსახლეობის 34% (8056 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება,
18 ოჯახი უსახლკაროა.

ფუნქციონირებს უპოვართა სასადილო 150 ბენეფიციარით,

მოხუცთა თავშესაფარი 14 ბენეფიციარით და ბავშვთა 2 სახლი 29 ბენეფიციარით.
ოზურგეთში ფუნქციონირებს სოციალურად შეჭირვებულ მოსწავლეთათვის დღის
ცენტრი და შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა მომსახურების ცენტრი.
კულტურა
ქალაქში მოქმედებს ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის დრამატული თეატრი,
რომელიც დაარსდა 1868 წელს, როდესაც გაიმართა სცენისმოყვარულთა წრის პირველი
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წარმოდგენა. 1914 წელს ააგეს სათეატრო შენობა. 1921 წელს ოზურგეთში ჩამოყალიბდა
სახელმწიფო რევოლუციური დრამატული დასი. 1933 წელს დაიწყო ოზურგეთის
თეატრის შენობის მშენებლობა. 1962 წელს თეატრი გადავიდა ახალ, ხუთსართულიან
შენობაში. თეატრის შენობა ძველი ბერძნული ტიპის ნაგებობაა და საქართველოს
ფარგლებში, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მასშტაბურია ფილარმონიის შემდეგ. 1968 წელს
თეტრმა გადაიხადა არსებობის 100 წლის იუბილე, მას მიენიჭა ალექსანდრე წუწუნავას
სახელი. 2005 წელს თეატრი აღიარებულ იქნა კულტურის სამინისტროსა და თეატრალურ
მოღვაწეთა კავშირის მიერ როგორც საუკეთესო რეგიონალური თეატრი. თეტრში 60
ადამიანია დასაქმებული.
ქალაქში მოქმედებს აგრეთვე თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი 16
თანამშრომლით.
ოზურგეთში არის 2 სამუსიკო სკოლა 207 მოსწავლით და 45 თანამშრომლით,
სამხატვრო სკოლა 75 მოსწავლით და 16 თანამშრომლით. არის 1 ცენტრალური და 5
სასკოლო ბიბლიოთეკა, სადაც მუშაობს 19 თანამშრომელი და 2 კულტურის სახლი 126
თანამშრომლით.
ფუნქციონირებს 1 მუნიციპალური ქორეოგრაფიული ანსამბლი, 6 ქორეოგრაფიული
სტუდია, ხალხური სიმღერის 5 ანსამბლი, საესტრადო ანსამბლი, ქალთა ტრიო „გამა―.
კულტურის სფეროში ჩართულია 850 ოზურგეთელი.
ქალაქში ფუნქციონირებს ტელეკომპანია „გურია― და საკაბელო ტელევიზია „მადი―,
რომლებიც

მაუწყებლობენ

რეგიონის

მასშტაბით.

ოზურგეთში

გამოდის

სამი

დამოუკიდებელი გაზეთი: „გურიის მოამბე―, „გურია ნიუსი― და „ალიონი―. მათგან
პირველი ორი გურიის რეგიონში ვრცელდება. მათი პერიოდულობა ყოველკვირეულია და
საერთო ტირაჟი 3000-ს აღწევს.
ბოლო წლეების განმავლობაში საფუძველი ეყრება ელექტორნულ მედიასაც.
გაზეთები „გურიის მოამბე― და „გურია ნიუსი― თავიანთ მასალებს აქვეყნებენ ინტერნეტში.
ინტერნეტში ქვეყნდება ტელეკომპანია „გურია―-ს საინფორმაციო პროგრამა „ფაქტი―-ს
სიუჟეტები.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
ქალაქში

არის

ისტორიული

მუზეუმი

25

თანამშრომლით.

ოზურგეთის

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი დაარსდა 1936 წელს, თავდაპირველად მდებარეობდა
გურიის გამზირზე, ჰქონდა დათმობილი 3 დარბაზი. 1974-91 წლებში მუზეუმი
განთავსებული იყო გურიელის ყოფილი სასახლის შენობაში, რომელიც აგებულია 1873
წელს. 1991 წლიდან გადავიდა ყოფილი სამხედრო დიდების მუზეუმის შენობაში.
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს 2001 წელს ეწოდა ოზურგეთის ისტორიული მუზეუმი.
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მუზეუმში

დაცულია

არქეოლოგიური,

ნუმიზმატიკური,

ეთნოგრაფიული,

დოკუმენტური, ჰერალდიკისა და სფრაგისტიკის, სახვითი ხელოვნების ნიმუშები,
ძველბეჭდური წიგნები. სულ მუზეუმში 6000 ექსპონატია, მათ შორის ნაპოლეონ
ბონაპარტეს დაშნა.
ოზურგეთში

არსებული

ისტორიული

ძეგლებიდან

უძველესია

ოზურგეთის

აბანოები. ძველი ნაგებობის ნაშთები აღმოაჩინეს მეოცე საუკუნის 50-იან წლებში.
სავარაუდოდ ნაშთები ეკუთვნოდეს დიუბუა დე მონპერეს მიერ XIX საუკუნის დასაწყისში
აღწერილ გურიელების აბანოს. ძველი ნაგებობის ნაშთები 400 კვადრატულ მეტრზეა
გაშლილი.
ქალაქის ცენტრში მდებარეობს ჭადრების ბაღი. მისი გაშენება უკავშირდება
შოტლანდიელი აგრონომის, იაკობ მარის, სახელს. ის საქართველოში ჩამოვიდა 1822 წელს;
როგორც აგრონომს, მოსწონებია გურიის ბუნებრივი პირობები. ოზურგეთში მან გურიის
მთავრის, მამია V გურიელის დახმარებით გააშენა ე.წ. მთავრის ბაღი. ბაღში იშვიათი
მცენარეები ისე იყო განლაგებული, რომ იკითხებოდა სახელი „მამია―. ბაღი გაფართოვდა
ვორონცოვის მეფისნაცვლობის დროს. იქ დაირგო პირველად ქ. ოდესიდან გურიაში
ჩასული ვაზის „იზაბელას― ჯიში, რომელსაც მერე ,,ადესა― დაერქვა.
შემორჩენილია 1873 წელს დიმიტრი გურიელის მიერ აშენებული სასახლე, სადაც
ამჟამად შემოქმედის ეპისკოპოსის რეზიდენციაა. ისტორიულ ნაგებობას წარმოადგენდა
ქალაქის N1 საჯარო სკოლის პირველი კორპუსი, რომელიც 2008 წელს დაინგრა.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


ქალაქ

ოზურგეთის

მუნიციპალიტეტში

მოსალოდნელია

მოქალაქეთა

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აქტივობის 25%-ით მატება.
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ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
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გურიანთას მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.გურიანთა, 1586 მოსახლით (2002) მდებარეობს
მდინარეების ბჟუჟისა და ნატანების შესართავთან ახლოს, მდინარე სავაციას ნაპირებზე,
ოზურგეთი-ბათუმის საავტომობილო გზაზე. ზღვის დონიდან 70 მ. ოზურგეთიდან 5 კმ.
მუნიციპალიტეტის ფართობი - 79,28 კვ.კმ.
გურიანთას
მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება ლანჩუხთის
მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით - მერიას მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით ესაზღვრება
თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთი, აღმოსავლეთით - ბახვის მუნიციპალიტეტი.
ჰავა ხასიათდება სუბტროპიკული ნოტიო კლიმატით. ნალექების საშუალო
წლიური ოდენობა შეადგენს 2100 – 2800 მმ. საშუალო წლიური ტემპერატურა 12–14 0C,
შესაძლებელი მაქსიმუმია: +39 0C, ხოლო შესაძლებელი მინიმუმი: -10 0C. ქარის საშუალო
სიჩქარე შეადგენს 3,2 მ/წმ.
ისტორია
ისტორიულად გურიანთა წარმოადგენდა გურიის საერისთავოს თავდაპირველ
ცენტრს. ნიკოლოზ ბერძენიშვილის მოსაზრებით, სწორედ გურიანთას სახელწოდებიდან
წარმოიშვა ტოპონიმი გურია. სოფელში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა ცნობილი
ქართველი სნაიპერი ვასილ კვაჭანტირაძე.
ეკონომიკა
ადგილობრივი ეკონომიკის უდიდესი წილი სოფლის მეურნეობაზე მოდის, კერძოდ
ერთწლიანი მარცვლოვანი კულტურის (ძირითადად სიმინდის) წარმოება, თხილის,
თესლოვანი და კურკოვანი ხილი, კივი, ციტრუსის, ჩაის და ხურმის მოყვანა, ასევე
საოჯახო ტიპის მეცხოველეობა, მეფრინეველეობა, თევზის წარმოება, მეფუტკრეობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 7595 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია,
მ.შ. 967 ჰა - სახნავი, 103 ჰა-სათიბი და 381 ჰა - საძოვარი. ხეხილი გაშენებულია 1961
ჰექტარზე, სხვა კულტურები -690 ჰექტარზე.
მუნიციპალიტეტში მოიპოვებენ საშენ მასალას (ხრეში), ფუნქციონირებს 5 კარიერი.
არის 2 თევზსაშენი, სადაც მოშენებული ჰყავთ კობრი. ს.გურიანთაში ბეტონის
ნაკეთობათა მცირე საწარმოა.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ქალაქების: ქუთაისისა და ბათუმის
დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალი; შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე
452,33 კილომეტრია.
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მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 9.986 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 126 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 11 დასახლებული პუნქტია.
გურიანთას მუნიციპალიტეტში შემავალი დასახლებებია: ბაილეთი, ახალსოფელი,
ჭანიეთური, სილაური, ჯუმათი, ბოგილი, იანეთი, ძირიჯუმათი, დ.ნასაკირალი,
მელექედური, ციხისფერდი და გურიანთა.
ბუნებრივი აირი არის მხოლოდ გურიანთაში, გაზიფიცირებულია 16 აბონენტი.
სოფლების მოსახლეობის 2699 კომლიდან, 15-დან 70%-მდე უზრუნველყოფილია სასმელი
წყლით, რაც ხორციელდება 50,5 კმ საერთო სიგრძის წყალსადენებით, რომელთა შორის 4
თვითდინებითი წყალსადენია, მოწყობილია 3 სატუმბი ჭაბურღილი. სოფლების
წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა ძირითადად დამაკმაყოფილებელია,
განათლება
მუნიციპალიტეტში 7 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 929 მოსწავლე.
საჯარო სკოლებში 158 პედაგოგი და 31 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 618 ბავშვია.
სოფლებში მოწყობილია 8 დიდი და 2 მინი სტადიონი, არის 1 სპორტული დარბაზი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში 14 საექიმო ამბულატორია ფუნქციონირებს, მოსახლეობას 14
მედმუშაკი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 8% (885 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს
ქვემოთ მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
ს.გურიანთაში არის 2 მემორიალური მუზეუმი 2 თანამშრომლით, ს.სილაურში არის
ბიბლიოთეკა 1 თანამშრომლით.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
ტურიზმის განვითარების
მუზეუმ-ნაკრძალი.

თვალსაზრისით

საინტერესოა

გურიანთა-ვაშნარის

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 14%-ით.


გურიანთას

მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აქტივობის 32%-ით მატება.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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168

გურიანთას მუნიციპალიტეტი

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013

169

მერიას მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.მერია, 3627 მოსახლით (2002) მდებარეობს მდინარე
ნატანების მარჯვნივ, ოზურგეთი-ბათუმის საავტომობილო გზაზე. ოზურგეთიდან 13 კმ.
მუნიციპალიტეტის ფართობი - 66,54 კვ.კმ.
მერიას
მუნიციპალიტეტს
ჩრდილოეთით
ესაზღვრება
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით ნატანების მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთით
ესაზღვრება თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით - ლიხაურის
მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით - აჭარის არ.
ჰავა ხასიათდება სუბტროპიკული ნოტიო კლიმატით. ნალექების საშუალო
წლიური ოდენობა შეადგენს 2100 – 2800 მმ. საშუალო წლიური ტემპერატურა 12–14 0C,
შესაძლებელი მაქსიმუმია: +39 0C, ხოლო შესაძლებელი მინიმუმი: -10 0C. ქარის საშუალო
სიჩქარე შეადგენს 3,2 მ/წმ.
ეკონომიკა
ადგილობრივი ეკონომიკის უდიდესი წილი სოფლის მეურნეობაზე მოდის, კერძოდ
ერთწლიანი მარცვლოვანი კულტურის (ძირითადად სიმინდის) წარმოება, თხილის,
თესლოვანი და კურკოვანი ხილი, კივი, ციტრუსის, ჩაის და ხურმის მოყვანა, ასევე
საოჯახო ტიპის მეცხოველეობა, მეფრინეველეობა, თევზის წარმოება, მეფუტკრეობა.
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
4840.45
ჰექტარი
სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 693.85 ჰა - სახნავი, 75 ჰა-სათიბი და 347 ჰა - საძოვარი. ხეხილი
გაშენებულია 1361.5 ჰექტარზე, სხვა კულტურები -379 ჰექტარზე.
მუნიციპალიტეტში 1 წვენების, 1 თხილის და 1 ჩაის მინი-ფაბრიკაა, მოიპოვებენ
საშენ მასალას (ხრეში), ფუნქციონირებს 2 კარიერი, 1 ინერტული მასალების
გადამამუშავებელი საწარმო. არის 1 თევზსაშენი, სადაც მოშენებული ჰყავთ კობრი.
ს.გურიანთაში ბეტონის ნაკეთობათა მცირე საწარმოა.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 9.808 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 147 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 8 დასახლებული პუნქტია.
მერიას მუნიციპალიტეტში შემავალი დასახლებებია: მერია, ნაღობილევი, ჭახვათა,
ხვარბეთი, დ.ლაითური, კონჭკათი, განთიადი და თხინვალი.
სოფლების მოსახლეობის 3068 კომლიდან, სასმელი წყლით ცენტრალიზებულად
უზრუნველყოფილია მხოლოდ ს.მერია, რაც ხორციელდება 3 კმ საერთო სიგრძის 2
თვითდინებითი წყალსადენით, მოწყობილია 1 სატუმბი ჭაბურღილი.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013
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ტრანსპორტი
სოფელ მერიაში არის რკინიგზის სადგური ნატანები-ოზურგეთის ხაზზე, გადის
ოზურგეთი-ურეკის სააავტომობილო გზა. მერიაში განლაგებული იყო საბჭოთა საავიაციო
ბაზა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ქალაქების: ქუთაისისა და ბათუმის
დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალი; შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე
922,78 კილომეტრია.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 4 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 1050 მოსწავლე.
საჯარო სკოლებში 143 პედაგოგი და 29 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 726 ბავშვია.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 5 დიდი და 2 მინი სტადიონი, არის 2
სპორტული დარბაზი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 16 მედმუშაკი ემსახურება.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 9% (853 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
ს.მერიასა და დ.ლაითურში არის ბიბლიოთეკები, 2 თანამშრომლით.
სოფელ მერიაში არის ძველი დარბაზული ეკლესია.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 74%-ით.


მერიას

მუნიციპალიტეტში

მოსალოდნელია

მოქალაქეთა

საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აქტივობის 32%-ით მატება.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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მერიას მუნიციპალიტეტი
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ნატანების მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.ქვემო ნატანები, 3750 მოსახლით (2002) მდებარეობს
შავი ზღვისპირა დაბლობზე, ზღვის დონიდან 10 მ.-ზე, ოზურგეთიდან 18 კმ. ქვემო
ნატანების უბნებია: შავა, ლეკურა, საკუპრე, დონაური, ახალშენი.
მუნიციპალიტეტის ფართობი - 103,87 კვ.კმ.
ნატანების
მუნიციპალიტეტს
ჩრდილოეთით
ესაზღვრება
ლანჩხთის
მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით საზღვარი მიუყვება შავი ზღვისპირა ზოლს, სამხრეთით
ესაზღვრება აჭარის არ, აღმოსავლეთით - მერიას მუნიციპალიტეტი.
ჰავა ხასიათდება სუბტროპიკული ნოტიო კლიმატით. ნალექების საშუალო
წლიური ოდენობა შეადგენს 2100 – 2800 მმ. საშუალო წლიური ტემპერატურა 12–14 0C,
შესაძლებელი მაქსიმუმია: +39 0C, ხოლო შესაძლებელი მინიმუმი: -10 0C. ქარის საშუალო
სიჩქარე შეადგენს 3,2 მ/წმ.
ეკონომიკა
მომსახურების სფეროდან გამოირჩევა სასტუმროების და ინდივიდუალური
სასტუმრო სახლების (85 ერთეული) სიმრავლე, მათი უმრავლესობა ურეკსა და
შეკვეთილშია განთავსებული და ძირითადად ზაფხულის ტურისტული სეზონისას არის
დატვირთული.
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
7494
ჰექტარი
სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულია, მ.შ. 1051 ჰა - სახნავი, 98 ჰა-სათიბი და 673 ჰა - საძოვარი. ხეხილი
გაშენებულია 2364 ჰექტარზე, სხვა კულტურები -616 ჰექტარზე. სოფლის მეურბნეობის
წამყვანი დარგებია მეციტრუსეობა, მესიმინდეობა, მეთხილეობა, მეჩაიეობა და
მეცხოველეობა, აშენებენ სუბტროპიკულ კულტურებს: ხურმას, ფეიჰოას, კივის.
მუნიციპალიტეტში ჩაის 2 ფაბრიკაა.
მუნიციპალიტეტში მოიპოვებენ საშენ მასალას (ხრეში), ფუნქციონირებს 3 კარიერი. არის
23 თევზსაშენი, სადაც მოშენებული ჰყავთ კობრი.
ტრანსპორტი
სოფელში ნატანებში არის რკინიგზის სადგური სამტრედია-მახინჯაურის ხაზისა და
ნატანები-ოზურგეთის ხაზების გადაკვეთაზე. რკინიგზის სიგრძე მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე, მის მთავარ მაგისტრალზე (ურეკიდან - მდ.ჩოლოქის ხიდამდე) 15 კმ-ს
შეადგენს.
მუნიციპალიტეტზე
გადის
საავტომობილო
გზა
ურეკი-ოზურგეთი.
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე
გადის
ქალაქების:
სენაკი-ფოთი-სარფის
საერთაშორისო მაგისტრალი, ასევე ქუთაისისა და ბათუმის დამაკავშირებელი
საავტომობილო მაგისტრალი, რომლებიც ერთდება ს.ქვემო ნატანებში;
შიდა
მუნიციპალური გზების სიგრძე 873,18 კილომეტრია.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 11.836 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 114 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 11 დასახლებული პუნქტია.
ნატანების მუნიციპალიტეტში შემავალი დასახლებებია:ქვემო ნატანები, ზემო
ნატანები, შეკვეთილი, დ.ურეკი, წვერმაღალი, შრომა, ვაკე, ზედუბანი, მოცენარი, ორმეთი
და ხრიალეთი.
სოფლების მოსახლეობის 3977 კომლიდან მცირე ნაწილი უზრუნველყოფილი
სასმელი წყლით - მხოლოდ ს.ქვემო ნატანების 20%, რაც ხორციელდება 36 კმ საერთო
სიგრძის წყალსადენებით, 16 სატუმბი ჭაბურღილის მეშვეობით. კურორტ ურეკში და
შეკვეთილში არ არსებობს წყალგაყვანილობა და საკანალიზაციო სისტემები, გამწმენდი
ნაგებობა.
მუნიციპალიტეტში 1 რეგიონული მნიშვნელობის ნაგავსაყრელია: ურეკი-ნატანების
პოლიგონი (დაბა ურეკისა და შეკვეთილის ნაგავსაყრელი) - მთლიანი ფართი - 2 ჰა.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 6 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 1251 მოსწავლე.
საჯარო სკოლებში 165 პედაგოგი და 39 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 966 ბავშვია.
სოფელ ნატანებში არის საფეხბურთო სტადიონი, სპორტის სასახლე, ჭიდაობის
კლუბი, სულ მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 3 დიდი და 14 მინი სტადიონი,
არის 2 სპორტული დარბაზი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას ემსახურება 13 მედმუშაკი. მოსახლეობის 6,5%
(767 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მდგომარეობაში იმყოფება.
კულტურა
ს.ქვემო ნატანებში არის სამუსიკო სკოლა 31 მოსწავლით და 10 თანამშრომლით,
დ.ურეკსა და ს.შრომაში არის 2 ბიბლიოთეკა, 2 თანამშრომლით. ს.ქვემო ნატანებსა და
ს.შრომაში არის 2 კულტურის სახლი, 2 თანამშრომლით.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
მუნიციპალიტეტის ორი კურორტი – დაბა ურეკი და შეკვეთილი მდებარეობს შავი
ზღვის სანაპიროზე.ურეკისა და შეკვეთილის ზღვის კურორტები ქმნის ხელსაყრელ
პირობებს დასასვენებელი ინდუსტრიის გასავითარებლად .
ურეკი კოლხეთის დაბლობის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს.
კურორტს დასავლეთით შავი ზღვა ეკვრის, აღმოსავლეთით გარშემორტყმულია მთებით,
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ჩრდილოეთითა და სამხრეთით მდინარეების სუფსისა და ნატანების დაბლობებია.
კურორტის ისტორია 100 წელზე მეტს ითვლის, ოფიციალურად კი როგორც კურორტი
არსებობს 1971 წლიდან.
კურორტის კლიმატი ნესტიანი სუბტროპიკულია. მზის ნათების ხანგრძლივობა
საშუალოდ1800-1820 საათს შეადგენს. საშუალო წლიური ტემპერატურა 14.3 გრადუსია.
ზამთარი ძალიან რბილია (5.8 გრადუსი იანვარში).
ზღვა, მზე, წვრილი «ხავერდოვანი» ქვიშა, რომელსაც მაგნიტური თვისებები აქვს,
კურორტს საუკეთესო დასვენებისა და მკურნალობის თვისებებს ანიჭებს. ურეკის
ბუნებრივი მონაცემები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს გულ-სისლძარღვთა
დაავადებების, პერიფერიული ორგანოების და საყრდენ-მამოძრავებელი ორგანოების
სამკურნალოდ როგორც მოზარდებში, ასევე ბავშვებში. ასევე დიდი პერსპექტივები აქვს
ანალოგიური თვისებების შავიზღვისპირა კურორტს - შეკვეთილს, 14.5 ჰა-ზე
გაშენებულია ატრაქციონების პარკი. აქ შესაძლებელია აქტიური გართობა და დასვენება,
აქ განთავსებული სხვადასხვა სირთულის ატრაქციონები, ბოულინგ ცენტრი, კარტინგის
მოედანი, ,,სიცილის ოთახი‖, მუსიკალური შადრევანი, 100-მდე სათამაშო ავტომატის
ოთახი თანამედროვე კეთილმოწყობილ დარბაზებში და ა. შ.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 70%-ით.


ნატანების მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 31%-ით მატება.
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ბახვის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.ქვედა ბახვი, 980 მოსახლით (2002) მდებარეობს
მდინარე ბახვისწყლის მარცხნივ, სამტრედია-ბათუმის საავტომობილო გზაზე. ზღვის
დონიდან 120 მ., ოზურგეთიდან 13 კმ. მუნიციპალიტეტის ფართობი - 119,51 კვ.კმ.
ბახვის
მუნიციპალიტეტს
ჩრდილოეთით
ესაზღვრება
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით - გურიანთას მუნიციპალიტეტი და თვითმმართველი
ქალაქი ოზურგეთი, სამხრეთ-დასავლეთით - შემოქმედის მუნიციპალიტეტი,
აღმოსავლეთით-ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი.
ჰავა ხასიათდება სუბტროპიკული ნოტიო კლიმატით. ნალექების საშუალო
წლიური ოდენობა შეადგენს 2100 – 2800 მმ. საშუალო წლიური ტემპერატურა 12–14 0C,
შესაძლებელი მაქსიმუმია: +39 0C, ხოლო შესაძლებელი მინიმუმი: -10 0C. ქარის საშუალო
სიჩქარე შეადგენს 3,2 მ/წმ.
ისტორია
ტოპონიმ ბახვის წარმოშობის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. ზოგიერთი
მას უკავშირებს ხალხურ ლეგენდას ბახმაროს შესახებ. არსებობს მოსაზრება, რომ „ბახვის―
წარმოშობა უკავშირდება ბერძნულ ღვთაება ბახუსს. ბახვი მეღვინეობით განთქმული იყო,
აქ მოდიოდა ვაზის ადგილობრივი, ენდემური ჯიშები ჩხავერი, მტევანდიდი, ჯანი.
ბახვი არის სოფლების ზედა ბახვისა და ქვედა ბახვის ძველი სახელწოდება. 1870იან წლებში სოფელში მოქმედებდა საკრედიტო სალარო. 1874 წელს სოფელში გაიხსნა
სკოლა, რომელიც ბახვში დაბადებულმა, იმერეთის ეპისკოპოსმა გაბრიელ ქიქოძემ გახსნა.
მისივე ინიციატივით მდინარე ნატანებიდან სოფელში შეყვანილ იქნა არხი. სკოლასთან
1890-იან წლებში გაიხსნა მეტეოროლოგიური სადგური, 1895 წელს კი - ბიბლიოთეკა.
ბახვი აღწერილი აქვს თედო სახოკიას, რომელიც 1895-1896 წლებში მოგზაურობდა
გურიაში. იმ დროისთვის ბახვი მოიცავდა სოფელ ვაკიჯვარსაც (ვაკე–ჯვარი). 1900-იან
წლებში ბახვი გურიაში რევოლუციური მოძრაობის ერთ–ერთი ცენტრი იყო. აქ დაიწერა
ბახვის მანიფესტი – გურიის გლეხთა მოთხოვნები – რომელიც 1905 წლის თებერვალში
წაუყენეს კავკასიის მთავარმართებლობის წარმომადგენელს.
ეკონომიკა
ადგილობრივი ეკონომიკის უდიდესი წილი სოფლის მეურნეობაზე მოდის, კერძოდ
ერთწლიანი მარცვლოვანი კულტურის (ძირითადად სიმინდის) წარმოება, თხილის,
თესლოვანი და კურკოვანი ხილი, კივი, ციტრუსის, ჩაის და ხურმის მოყვანა, ასევე
საოჯახო ტიპის მეცხოველეობა, მეფრინეველეობა, თევზის წარმოება, მეფუტკრეობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 8698.28 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია,
მ.შ. 1230.6 ჰა - სახნავი, 125.12 ჰა-სათიბი და 917.17 ჰა - საძოვარი. ხეხილი გაშენებულია
2959 ჰექტარზე, სხვა კულტურები -48.5 ჰექტარზე.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
თბილისი, 2013

177

მუნიციპალიტეტში 1 საკონსერვო ქარხანა და 3 ჩაის ფაბრიკაა, მოიპოვებენ ინერტულ
მასალას (თიხა), ფუნქციონირებს 2 კარიერი. არის 33 თევზსაშენი, სადაც მოშენებული
ჰყავთ კობრი.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ქალაქების: ქუთაისისა და ბათუმის
დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალი; შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე
694,72 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 9.282 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 78 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 19 დასახლებული პუნქტია.
ბახვის მუნიციპალიტეტში შემავალი დასახლებებია: ზედა ბახვი, მშვიდობაური,
ოქროს ქედი, ქვედა ბახვი, ზედა ძიმითი, ნასაკირალი, ქვედა ძიმითი, გაღმა დვაბზუ,
ასკანა, დაბალი ეწერი, მზიანი, ვანის ქედი, ოქროს ქედი, ნაგომარი, მთისპირი და უკანავა.
სოფლების მოსახლეობის 3669 კომლიდან, სასმელი წყლით ცენტრალიზებულად
უზრუნველყოფილია 20-დან 70%-მდე, რაც ხორციელდება 64 კმ საერთო სიგრძის 59
თვითდინებითი წყალსადენით.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 9 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 1040 მოსწავლე.
საჯარო სკოლებში 194 პედაგოგი და 50 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 574 ბავშვია.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 7 დიდი და 4 მინი სტადიონი, არის 4
სპორტული დარბაზი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 12 მედმუშაკი ემსახურება. მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის 14% (1363 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება.
კულტურა
ს.ზედა ბახვში, ზედა ძიმითსა და მთისპირში, 3 თანამშრომლით. 4 სოფელშია
სასოფლო კლუბები, 4 თანამშრომლით. ს.დვაბზუში არის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, 4
თანამშრომლით.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 59%-ით.


ბახვის

მუნიციპალიტეტში

მოსალოდნელია

მოქალაქეთა

საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური აქტივობის 32%-ით მატება.
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შემოქმედის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.შემოქმედი, 1640 მოსახლით (2002) მდებარეობს
მდინარე ბჟუჟის ნაპირზე, ზღვის დონიდან 190 მ. ოზურგეთიდან 7 კმ. მუნიციპალიტეტის
ფართობი - 171,86 კვ.კმ.
შემოქმედის მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება თვითმმართველი
ქალაქი ოზურგეთი, დასავლეთით - ლიხაურის მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთითბახვის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით- აჭარის არ.
ჰავა ხასიათდება სუბტროპიკული ნოტიო კლიმატით. ნალექების საშუალო
წლიური ოდენობა შეადგენს 2100 – 2800 მმ. საშუალო წლიური ტემპერატურა 12–14 0C,
შესაძლებელი მაქსიმუმია: +39 0C, ხოლო შესაძლებელი მინიმუმი: -10 0C. ქარის საშუალო
სიჩქარე შეადგენს 3,2 მ/წმ.
ეკონომიკა
ადგილობრივი ეკონომიკის უდიდესი წილი სოფლის მეურნეობაზე მოდის, კერძოდ
ერთწლიანი მარცვლოვანი კულტურის (ძირითადად სიმინდის) წარმოება, თხილის,
თესლოვანი და კურკოვანი ხილი, კივი, ციტრუსის, ჩაის და ხურმის მოყვანა, ასევე
საოჯახო ტიპის მეცხოველეობა, მეფრინეველეობა, თევზის წარმოება, მეფუტკრეობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 16946 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია, მ.შ.
718 ჰა - სახნავი, 37 ჰა-სათიბი და 1082 ჰა - საძოვარი. ხეხილი გაშენებულია 2540 ჰექტარზე.
მუნიციპალიტეტში 1 თხილის გადამამუშავებელი ქარხანა, 1 მტკნარი წყლის და 2
ჩაის ფაბრიკაა, არის 1 თევზსაშენი, სადაც მოშენებული ჰყავთ კალმახი. სოფელ
შემოქმედში მდინარე ნაბჟუარას შტოზე, სოფლის ცენტრთან ახლოს აგებული იყო მცირე
ჰიდროელექტროსადგური, რომლის სიმძლავრე იყო 42 კვტ/სთ.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზა
ოზურგეთი-გომისმთა; შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 426,65 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 8.483 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 49 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 11 დასახლებული პუნქტია.
შემოქმედის მუნიციპალიტეტში შემავალი დასახლებებია: შემოქმედი, გომი,
გონებისკარი, ჭალა, წითელმთა, დვაბზუ, ვაკიჯვრის , ფამფალეთი, ცხემლისხიდი,
ბაღდადი და ზედა უჩხუბი.
ს.შემოქმედის პოტენციური 575 აბონენტიდან გაზმომარაგებით უზრუნველყოფილია
335.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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სოფლების მოსახლეობის 2399 კომლიდან, სასმელი წყლით ცენტრალიზებულად
უზრუნველყოფილია 20-დან 70%-მდე, რაც ხორციელდება 65 კმ საერთო სიგრძის 63
თვითდინებითი წყალსადენით და 1 სატუმბი ჭაბურღილით.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 4 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 482 მოსწავლე.
საჯარო სკოლებში 78 პედაგოგი და 23 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 525 ბავშვია. სოფელ
შემოქმედში არის ჭიდაობის კლუბი. მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 3 დიდი
და 2 მინი სტადიონი, არის 3 სპორტული დარბაზი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 8 მედმუშაკი ემსახურება. მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის 9,5% (804 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება.
კულტურა
ს.შემოქმედში 1 ბიბლიოთეკაა 1 თანამშრომლით.
ღირსშესანიშნაობანი
სოფელ შემოქმედში დაიბადნენ ხალხური სიმღერების შემსრულებელი ვარლამ
სიმონიშვილი და რეჟისორი რეზო ესაძე. შემოქმედში დაიბადა რუსი თეატრალური
მოღვაწე ვლადიმერ ნემიროვიჩ-დანჩენკო. 1990 წლამდე სოფელში მოქმედებდა მისი
სახელობის მემორიალური მუზეუმი.
სოფელ შემოქმედში, მდინარე ბჟუჟის სამხრეთით, გორაკზე დგას განვითარებული
შუა საუკუნეების სამონასტრო კომპლექსი. მონასტერი შედგება სამი ძეგლისგან. მათგან
ორი ერთმანეთზე მიდგმული ტაძარია: XII საუკუნის ღვთაების ტაძარი (ბაზილიკა) და
XVI საუკუნის გუმბათოვანი ეკლესია ―ზარზმა‖, რომელიც ვახტანგ I გურიელმა
საგანგებოდ ააგო, რათა შიგ დაებრძანებინა ზარზმის მონასტრიდან XVI საუკუნეში
გადმოსვენებული ფერიცვალების ხატი. მესამე ძეგლია XVI საუკუნის სამრეკლო,
რომელიც 1831 წელსაა აღდგენილი. შემოქმედის მონასტერი იყო შემოქმედელი
ეპისკოპოსებისა და გურიელების საგვარეულო საძვალე.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 65%-ით.


შემოქმედის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 32%-ით მატება.
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ლიხაურის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი -ს.ლიხაური, 535 მოსახლით (2002) მდებარეობს
მდინარე აჭისწყლის ხეობაში, ნაბადას მთის ჩრდილოეთით, ზღვის დონიდან 80 მ,
ოზურგეთიდან 5 კმ. მუნიციპალიტეტის ფართობი - 101,84 კვ.კმ.
ლიხაურის მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება თვითმმართველი ქალაქი
ოზურგეთი, დასავლეთით - მერიას მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთით- შემოქმედის
მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით- აჭარის არ.
ჰავა ხასიათდება სუბტროპიკული ნოტიო კლიმატით. ნალექების საშუალო
წლიური ოდენობა შეადგენს 2100 – 2800 მმ. საშუალო წლიური ტემპერატურა 12–14 0C,
შესაძლებელი მაქსიმუმია: +39 0C, ხოლო შესაძლებელი მინიმუმი: -10 0C. ქარის საშუალო
სიჩქარე შეადგენს 3,2 მ/წმ.
ისტორია
ლიხაური გარკვეული პერიოდის მანძილზე წარმოადგენდა გურიის სამთავროს
ცენტრს. ლიხაურის ლენინის სახელობის კოლმეურნეობა ფლობდა 257 ჰექტარ ჩაის და 87
ჰექტარ ციტრუსების პლანტაციას. 1958 წლის 14 მაისს ლიხაურის კოლმეურნეობაში,
ჭანიეთისა და ლაითურის პარალელურად, პირველად გამოსცადეს ჩაის საკრეფი მანქანა,
რაც

იმდროინდელმა

პროპაგანდამ

საბჭოთა

მეურნეობის

უდიდეს

წარმატებად

გამოაცხადა. ლიხაურში დაიბადა მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე ექვთიმე თაყაიშვილი.
სოფელში დგას მისი სახელობის მუზეუმი და 16 იანვარს აღინიშნება ყოველწლიური
დღესასწაული „ექვთიმეობა―. ლიხაურში აგრეთვე დაიბადა ალექსანდრე წუწუნავა სცენარისტი და რეჟისორი.
ეკონომიკა
ადგილობრივი ეკონომიკის უდიდესი წილი სოფლის მეურნეობაზე მოდის, კერძოდ
ერთწლიანი მარცვლოვანი კულტურის (ძირითადად სიმინდის) წარმოება, თხილის,
თესლოვანი და კურკოვანი ხილი, კივი, ციტრუსის, ჩაის და ხურმის მოყვანა, ასევე
საოჯახო ტიპის მეცხოველეობა, მეფრინეველეობა, თევზის წარმოება, მეფუტკრეობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5305.7 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულია, მ.შ.
539 ჰა - სახნავი, 235 ჰა-სათიბი და 163 ჰა - საძოვარი. ხეხილი გაშენებულია 1559 ჰექტარზე,
სხვა კულტურები -212 ჰექტარზე. მუნიციპალიტეტში 3 თხილის გადამამუშავებელი
ქარხანა და 1 ჩაის ფაბრიკაა, ს.აჭში -ასფალტის ქარხანა, ს.კვაჭალათში - 2
მანქანათმშნებელი საწარმოა. არის 1 თევზსაშენი, სადაც მოშენებული ჰყავთ კალმახი.
ტრანსპორტი
შიდა მუნიციპალური გზების სიგრძე 321,93 კილომეტრია.
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მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 5.977 მცხოვრები; სიმჭიდროვე 59 კაცი კვ.კმ-ზე.
მუნიციპალიტეტში 10 დასახლებული პუნქტია.
ლიხაურის მუნიციპალიტეტში შემავალი დასახლებებია: ლიხაური, აჭი, კვაჭალათი,
ნიაბაური, გოგიეთი, ზემო მაკვანეთი, ჭანიეთი, ვაშტიალი, ქაქუთი, დ.ნარუჯა.
მუნიციპალიტეტის 3 დასახლებულ პუნქტში
პოტენციური 597 აბონენტიდან გაზიფიცირებულია 539.

დაწყებულია

გაზიფიკაცია,

სოფლების მოსახლეობის 2705 კომლიდან, სასმელი წყლით ცენტრალიზებულად
უზრუნველყოფილია 12-დან 80%-მდე, რაც ხორციელდება 70 კმ საერთო სიგრძის 11
თვითდინებითი წყალსადენით, მოწყობილია 4 სატუმბი ჭაბურღილი.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 4 საჯარო საშუალო სკოლაა, სადაც სწავლობს 772 მოსწავლე.
საჯარო სკოლებში 110 პედაგოგი და 23 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია
დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 413 ბავშვია.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 3 დიდი და 5 მინი სტადიონი, არის 3
სპორტული დარბაზი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 6 მედმუშაკი ემსახურება.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 15% (875 ადამიანი) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ
იმყოფება.
კულტურა
ს.ჭანიეთსა და ს.ლიხაურში არის სასოფლო კლუბები, 2 თანამშრომლით.
ს.ლიხაურში არის ექვთიმე თაყაიშვილის სახლ-მუზეუმი, 4 თანამშრომლით, ასევე 1
ბიბლიოთეკა, 2 თანამშრომლით.
ღირსშესანიშნაობანი
ლიხაურის ეკლესია მდებარეობს სოფლის ცენტრში შემაღლებულ ბორცვზე,
ეკლესიას ერთი მხრიდან იცავს ქვის გალავანი, რომელშიც დატანებულია თლილი ქვით
ნაგები ოთხკუთხიანი სამრეკლო. ეკლესია დარბაზული ტიპის ნაგებობაა. იგი კვადრატის
ფორმისაა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეკლესიის ხატები.
თამარის ციხე მდებარეობს ლიხაურის ცენტრიდან 2 კმ მოშორებით. ციხე გვიანდელ
შუა საუკუნეებს მიეკუთვნება. ციხე გეგმით ოვალურია. ორსართულიანი კარიბჭე
ჩრდილოეთიდან აქვს. გალავნის ოთხივე მხარეში კოშკებია ჩართული. ციხის
ტერიტორიაზე შემორჩენილია წყლის რეზერვუარი და ჭა.
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ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ცვლილებების გავლენა მოსახლეობაზე


მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 48%-ით.


ლიხაურის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივპოლიტიკური აქტივობის 34%-ით მატება.

ლიხაურის მუნიციპალიტეტი
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წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაცია
დღეს

არსებული

წალენჯიხის

მუნიციპალიტეტის

ტერიტორია

შედგება

გეოგრაფიული, ინფრასტრუქტურული და სოციალ-ეკონომიკური მახასიათებლების
თვალსაზრისით განსხვავებული ორი სივრცითი რაიონისაგან, რომელთა წინაშე მდგარი
გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები და მიდგომები არსებითად განსხვავდება
ერთმანეთისგან. ფაქტიურად, უმნიშვნელოა ჯვარის მუნიციპალიტეტისა და ჭანისწყლის
დასახლებების შორის ურთიერთქმედება. ორივე სივრცით რაიონს გააჩნია საკუთარი
ადგილობრივი

ცენტრი

შესაბამისად,

„ენგურისპირელებს―

-

ქ.

ჯვარი,

ხოლო

„ჭანისწყლისპირელებს― - ქ. წალენჯიხა. ორივე სივრცითი რაიონისთვის შემდგომი დონის
„მიზიდულობის― ცენტრს წარმოადგენს ქ. ზუგდიდი, რომელთანაც ორივე ქალაქს (და
შესაბამის დასახლებებს) აკავშირებს ერთმანეთისგან სრულიად დამოუკიდებელი საგზაო
ინფრასტრუქტურა .
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ქ. ჯვარი და მიმდებარე 17 დასახლება: ეწერი, ლემაშგე, ჩქვალერი, პალური, ლია,
ზედა ლია, ფახულანი, ჭველე, წყოუში, ქალაღალი, ჭალე, ეწერფერდი, ფოცხო, ეწერი,
მუჟავა, ოლორი და ნაშამგუ წარმოადგენენ ურთიერთდაკავშირებულ ერთიან საარსებო
სივრცეს:


გეოგრაფიულად - ქ. ჯვარი და მიმდებარე დასახლებებიმდებარეობენ მდ. ენგურისა და
მდ. მაგანის ხეობის (კალაპოტის) გასწვრივ; ხოლო ქ. წალენჯიხა, საჩინოს, მედანის,
ობუჯის, ნაკიფუს, ჯგალის, მიქავას თემები წარმოადგენენ ჭანისწყლის ხეობის
(კალაპოტის)გასწვრივ არსებულ დასახლებებს;



ინფრასტრუქტურულად - ქ. ჯვარი და მიმდებარე დასახლებები წარმოადგენენ
საავტომობილო გზების, ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგების, წყალსარინების
სისტემებისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კუთხით ურთიერთდაკავშირებულ
და ურთიერთდამოკიდებულ ერთიან სივრცეს;



სოციალ-ეკონომიკური თვალსაზრისით - ქ. ჯვარი და მიმდებარე დასახლებების
მოსახლეობა ძირითადად დასაქმებული იყო ქ. ჯვარში არსებულ საწარმოებსა და
საამქროებში,

ისევე

როგორც

მის

ტერიტორიაზე

არსებული

ენგურის

ჰესის

მშენებლობაში, ასევე ქ. ჯვარში არსებულ საწარმებსა და საამქროებში, რაც საბჭოთა
ეკონომიკის მოშლის შემდეგ, სხვა მრავალი დარგის მსგავსად, დაკნინდა. მიუხედავად,
ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობის მიმართულებების არსებითი ვარდნისა, დღემდე
ეს

დასახლებები

აქტიურად

განათლების(საბავშვო

ბაღები,

ურთიერთქმედებენ
საშუალო

სკოლამდელი

სკოლები),

პირველადი

და
და

საშუალო
მრავალ-

პროფილური სამედიცინო მომსახურების(ამბულატორიები, პრევენციული მედიცინის,
სტომატოლოგიური,

ქირურგიული,

სამეანო

და

სხვა

სახის

სამედიცინო

მომსახურებები), სამეწარმეო საქმიანობის(ელექტრო ენერგიის წარმოება, ასფალტის
წარმოება,

ხე-ტყის

აფთიაქების ქსელი,

გადამუშავება,

მზარდი

ტურისტული

ინფრასტრუქტურა,

სასურსათო და სამეურნეო საქონლის მაღაზიები და ბაზარი,

საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტები, მცირე ზომის სამრეწველო საამქროები,
სხვა) სკოლისგარეშე განათლების(სახვითი ხელოვნების, სიმღერის, მუსიკის, ცეკვისა
და სხვაშემოქმედებითი წრეები, ბიბლიოთეკა, ინტერნეტი), პროფესიული განათლების
(მრავალდარგოვანიკოლეჯი),სპორტისა
გუნდი,

ღია

საცურაო

აუზი,

(ფეხბურთის

ჭიდაობის,

კარატის,

სტადიონები,
ჭადრაკის,

ფეხბურთის
კალათბურთის

დასპორტის სხვა სახეობის წრეები) და ახალგაზრდული ცენტრების საქმიანობასა და
სხვადასხვა საზოგადოებრივ საკითხებში.
მთლიანობაში, ქ. ჯვარი და მიმდებარე დასახლებებიწარმოადგენენ სოციალურად,
ეკონომიკურად და კულტურულად ურთიერთდაკავშირებულ ერთიან საარსებო სივრცეს,
გარკვეულ წილად ეკონომიკურ კლასტერსაც კი, განსხვავებით ჭანისწყლის ხეობის
(კალაპოტის) დასახლებებისაგან, რომელთან ეკონომიკური აქტიურობა ძირითადად
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ორიენტირებულია სოფლის მეურნეობაზე, მათ შორის ჩაის მცენარეული კულტურის და
ნაწილობრივ, თხილის კერძო პლანტაციებზე;
დღევანდელი

წალენჯიხის

მუნიციპალიტეტის

ადგილობრივი

ბიუჯეტის

ადგილობრივი შემოსულობების 85-90% წლების განმავლობაში გენერირდება ქ. ჯვარსა და
მიმდებარე დასახლებების ტერიტორიებზე არსებული ეკონომიკური აქტივობიდან, ხოლო
დანახარჯები ამ დასახლებებში არსებულ პრობლემებზე არ აღემატება 10-15%-ს.
აღნიშნული

მიდგომის

თვითმმართველობის

არაადეკვატურობას

ორგანოებში

ჯვარის

ამძაფრებს

ადგილობრივი

მუნიციპალიტეტის

დასახლებების

მცხოვრებლების მიზერული წარმომადგენლობა, რაც არსებითად აკნინებს აღნიშნული
დასახლებების სპეციფიკის ჯეროვან ასახვას მუნიციპალურ გადაწყვეტილებებში.
ქ. ჯვარი, ლია, ფახულანი, ჭალე, მუჟავა, ეწერიდა ჩქვალერი 2006 წლის ადგილობრივი
თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელებამდე წარმოადგენდნენ თვითმმართველ
ერთეულებს, რაც ამ თვითმმართველობებთან და/ან მოსახლეობასთან ყოველგვარი
კონსულტაციის გარეშე იქნა გაუქმებული. ერთ მუნიციპალიტეტში მომცრო ზომის
ადმინისტრაციული

ცენტრის

(ქ.

წალენჯიხა

-

2011წ.

-5508

მოსახლე)

პარალელურად,განვითარების სხვადასხვა სახის უპირატესობის მქონე უფრო დიდი
ზომის ქალაქის(ქ. ჯვარი - 2011წ. - 8928 მოსახლე) არსებობა ბუნებრივად აჩენს
ადმინისტრაციული ცენტრის მიერ ამ უპირატესობების ადმინისტრაციული რესურსის
გამოყენებით დაბალანსების მძაფრ მოტივაციას, რაც ხშირ შემთხვევაში გადაიზრდება და
თავს

არაკორექტულ

დამოკიდებულებაში

ამ

დასახლებების

მოსახლეობასთან

ურთიერთობისას და ქალაქისთვის კულტურული თუ სოციალური ცხოვრებისათვის
მნიშვნელოვანი ობიექტების (კულტურის სახლი, საფეხბურთო გუნდი, საავადმყოფო,
სხვადასხვა სახის საქალაქო ობიექტების ინვენტარის გადატანა ადმინისტრაციულ
ცენტრში,

სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამებით გასამართი ინფრასტრუქტურა,

მრავალი სხვა) ფუნქციონირების დაქვეითება-შეწყვეტის პერიოდულ მცდელობებში.
აღნიშნულს ხელს უწყობს 2006 წლამდე არსებული თვითმმართველობების საკუთრების
(„ბალანსზე არსებული― ქონების) საერთო საკუთრებაში (განკარგვაში)გადასვლა, როგორც
საერთო მუნიციპალური ქონების.
ზემოაღნიშნულმა მიზეზებმა დიდწილად განაპირობა ქ.ჯვარისა და მისი მიმდებარე
დასახლებების

მოსახლეობის

მუნიციპალიტეტის

გამოყოფის

მიერ

ცალკე

მოთხოვნით

თვითმმართველ
პეტიციაზე

ერთეულად

12.000-მდე

ჯვარის

ხელმოწერის

შეგროვება და მისი წარდგენა ცენტრალური ხელისუფლებისათვის.
ქ.

ჯვარისა

განსაკუთრებით

და
ქ.

მიმდებარე

ჯვარის,

დასახლებების

ლიის

და

მჭიდრო

ურთიერთკავშირი,

ჭალესდასახლებების

ტერიტორიების

ფაქტიურიუწყვეტობა რეგიონის მთავარი სატრანსპორტო არტერიის გასწვრივ ქმნის
მომსახურების,

სავაჭრო,

სამეწარმეო,

საზოგადოებრივი

და

მმართველობითი

(ადმინისტრაციული) ობიექტების ქსელის მოწყობის შესაძლებლობას ერთიანი სივრცითი
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დაგეგმარების

გადაწყვეტაში,

ამ

შესაძლებლობის

გამოუყენებლობის

გამო

კი

მინიმალურია ეკონომიკური კეთილდღეობის განმაპირობებელი რეალური ფაქტორებით
(საავტომობილო მაგისტრალი, ტურისტული ნაკადები ზუგდიდსა და სვანეთს შორის,
საწარმოო სიმძლავრეების კონცენტრაცია, სხვა)სარგებლობის მცდელობა.
ამდენად, ქ. ჯვარის, ლიის, ფახულანის, ჭალეს, მუჟავას, ეწერის და ჩქვალერის
გაერთიანების საფუძველზე, რომლებიც ქმნიან ურთიერთდაკავშირებულ, კომპლექსურ
და ერთიან სასიცოცხლო არეალს, ახალი თვითმმართველი ერთეულის - ჯვარის
მუნიციპალიტეტის შექმნა და საკუთარი მუნიციპალური მმართველობითი ორგანოების
(საკრებულო, გამგეობა) არჩევა უზრუნველყოფს საერთო ნაირგვარობის გამოწვევებზე
ადექვატურ რეაგირების მიღწევასა და ადგილობრივ საჭიროებებზე დაფუძნებული
გადაწყვეტილებების მიღებას.
ჯვარის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში უკვე არსებობს მუნიციპალიტეტისთვის
(თვითმმართველი თემისთვის) აუცილებელი სრული ინფრასტრუქტურა, როგორიცაა:
სოფლის

სახლი(საჯარო

მომსახურებების

სივრცე

ქ.

ჯვარში),მეხანძრე-მაშველთა

სადგური(ქ. ჯვარი), პოლიციის ორი განყოფილება(ქ. ჯვარი, ლია),კავშირგაბმულობის
ცენტრალური კვანძი და ფოსტა,სატელევიზიო ანძა(ქ. ჯვარი), ავტოსადგური(ქ. ჯვარი)
რეგულარული

მარშუტებით(ზუგდიდის,

თბილისის,

ბათუმის,

აფხაზეთის

ადმინისტრაციული საზღვრის მიმართულებებით), მრავალ-პროფილური საავადმყოფო(ქ.
ჯვარი), სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგური (ქ. ჯვარი), მრავალდარგოვანი
კოლეჯი (ქ. ჯვარი), საჯარო სკოლები (ყველა დასახლებაში), საბავშვო ბაღები, კულტურის
სახლი (ქ. ჯვარი, ლია), ქ. ჯვარის კეთილმოწყობის სამსახური, მოასფალტებული შიდა და
დასახლებებს შორისი საავტომობილო გზები, გარე განათების ქსელი (ქ. ჯვარში,
სოფლების ცენტრებში და მთავარ საავტომობილო გზებზე), წყალმომარაგებისა და
წყალსარინების სისტემები, რკინიგზის ხაზი სადგურით(ქ. ჯვარამდე), სხვადასხვა
ადმინისტრაციული შენობები ყველა დასახლებაში, ბენზინ-გასამართი სადგურები (ქ.
ჯვარი, ლია), სასაწყობო მეურნეობა, სამრეწველო და საოფისე ინფრასტრუქტურა.
ჯვარის მუნიციპალიტეტს გააჩნდება საკმარისი ადამიანური, მატერიალური და
ფუნქციონალური რესურსი, რათა გახდეს თვითკმარი თვითმმართველი ერთეული, რაც
საწყისი საფეხური იქნება მუნიციპალური მომსახურებების ყველასთვის, სრულად და
ჯეროვნად

მიწოდების,

ადგილობრივი

განვითარების

ხელშესაწყობად

და

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად.
ჯვარის მუნიციპალიტეტის დასახლებები უშუალოდ ესაზღვრებიან ოკუპირებული
ტერიტორიის

დასახლებულ

პუნქტებს

და

ინტენსიურად

ურთიერთქმედებენ

ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რაც ქმნის დამატებით და სპეციფიკურ გამოწვევებს
მუნიციპალური მომსახურების დაგეგმვისა და მიწოდების კუთხით. აღნიშნული თავისი
არსით უკავშირდება სახელმწიფო ამოცანების ჯეროვნად გადაწყვეტას.
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ჯვარის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში დამატებითი სპეციფიკის მატარებელია
დევნილი

მოსახლეობა

(7483

ადამიანი),

რომლებიც

საჭიროებენ

დამატებით

მუნიციპალურ პროგრამებს ადგილობრივ საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით.
ქვემოთ მოცემულია ამჟამინდელი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ნაცვლად
წარმოქმნილი ორი თვითმმართველი ერთეულის ზოგიერთი პარამეტრი, მოსახლეობაზე
ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გავლენის რაოდენობრივი მაჩვენებლები, მათი
სოციალური ინფრასტრუქტურის მოკლე აღწერები და სქემატური რუკები.
თვითმმართველი ერთეული

მოსახლეობი
ს რაოდენობა,
ათასი
მოსახლე

ცენტრის
მისაწვდომო
ბის ზრდა, %

მოსახლეო
ბის
აქტივობი
ს ზრდა, %

საჯარო
მოხელეთა
ზღვრული
რაოდენობა

შტატგარეშე
მოსამსახურე
თა ზღვრული
რაოდენობა

სავარაუდო
გათანაბრებითი
ტრანსფერი,
ათასი ლარი

წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტი ამჟამად

45,835

-

-

-

-

-

წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტი

401.3

22,298

„სოფლის
პროგრამით―
მისაღები
ჯამური თანხა,
ათასი ლარი

13

66

6

2,824.9

ჯვარის მუნიციპალიტეტი

334.9
23,537

25

9

75

7

2,459.0
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ჯვარის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული ცენტრი - ქ. ჯვარი, 8928 მცხოვრებით (2011), მდებარეობს
ენგურის ხეობაში, ზღვის დონიდან 290 მ. ზუგდიდიდან –

28 კმ. მუნიციპალიტეტის

ფართობია 425.0 კვ.კმ.
ჯვარის

მუნიციპალიტეტს

აღმოსავლეთით

ესაზღვრება

წალენჯიხის

მუნიციპალიტეტი,სამხრეთით - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი,ჩრდილოეთით – მესტიის
მუნიციპალიტეტი, ხოლოდასავლეთით– გალის რაიონი.
შიგაწყლები
ჯვარის მუნიციპალიტეტის მთავარ ჰიდროლოგიურ არტერიას ქმნის მდინარე
ენგური. ეგრისის ქედის სამხრეთი კალთებიდან, ტობავარჩხილის ტბის სიახლოვეს
გამოედინება მდ. მაგანა, რომელიც ენგურს ქ. ჯვართან ერთვის. ენგურის მარჯვენა
შენაკადია მდ. ოლორი, რომელიც სოფ.მუჟავასი იღებს სათავეს.
ჰავა
ჯვარის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მიეკუთვნება სუბტროპიკული ჰავის
ოლქს. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 15°.
ნიადაგები და ფლორა
ენგურის ხეობაში ჭარბობს შავმიწა ნიადაგები, ხოლო მაღლობებზე – ძირითადად
ეწერი ნიადაგებია. მუნიციპალიტეტის მიწების დიდი ნაწილი უჭირავს მთისწინეთის და
დაბალმთიანეთის რცხილნარსა და სხვა ფართოფოთლოვან ტყეებს. მთებში მრავლადაა
წიფელი და წაბლი, არის წიწვოვანი მცენარეებიც.
ისტორია
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპოვნია ადრებრინჯაოს ხანის ნამოსახლარები
სოფ. პალუურში.
გადმოცემით, თავისი მისიონერული მოგზაურობის დროს აქ გაუვლია წმ. ანდრია
პირველწოდებულს და დღევანდელი ქ. ჯვარის ტერიტორიაზე აღუმართავს ჯვარი. აქ
გაუვლია აგრეთვე სვანეთისკენ მიმავალ თამარ მეფეს.
ჯვარს და მის შემოგარენს დადიანებისა აქაური შტო მართავდა. დავიტ დადიანის
მთავრობის დროს ჯვარი იყო მაზრის ცენტრი, რომლის ტერიტორია ამჟამინდელი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლებამდე აღწევდა. საბჭოთა დროში ჯვარში, მდ.
მაგანაზე აშენდა საბჭოთა კავშირში პირველი დაკიდული ხიდი. გასული საუკუნის 60–
იან წლებში დაიწყო ენგურჰესის მშენებლობა. ჯვარი ჯერ დაბად, ხოლო 1981 წელს
ქალაქად გამოცხადდა.
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ეკონომიკა
გარდა ზემოაღნიშნული საწარმოებისა და მომსახურების სფეროში არსებული
ობიექტებისა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აგრეთვე არის 8971 ჰექტარი სასოფლოსამეურნეო სავარგული, მ.შ. 4049 ჰა - სახნავი და 1408 ჰა - საძოვარი. სოფლის მეურნეობის
წამყვანიდარგია თხილის კულტურა, მოჰყავთ სიმინდი და ვაზის ადგილობრივი ჯიშები.
ტრანსპორტი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის ზუგდიდი–ჯვარის
სარკინიგზოხაზი

და

ზუგდიდი–მესტიის

საავტომობილო

დამაკავშირებელი

მაგისტრალი;

შიდა

მუნიციპალური გზების სიგრძე 107,1 კილომეტრია.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რიცხოვნობა — 23,537 მცხოვრები (2011); სიმჭიდროვე—

101კაცი

კვ.კმ-ზე (ქალაქში), 56 კაცი კვ.კმ-ზე (მთლიან მუნიციპალიტეტში). მუნიციპალიტეტში
არის ქალაქი ჯვარი და 17 სასოფლოდასახლებული პუნქტი. ქალაქი ჯვარის მოსახლეობაა
9,549 (2011). დიდი სოფელებია ლია (2796 მცხოვრები), ჭალე (1324 მცხოვრები).
მუნიციპალიტეტში შემავალი თემებია:ქალაქი ჯვარი, ლია, ფახულანი, ჭალე,
მუჟავა, ეწერი და ჩქვალერი.
ქ. ჯვარსა და მუნიციპალიტეტის 6–ივე სოფელში არის ტერიტორიული ორგანოების
ადმინისტრაციული შენობები.
სოფლების მოსახლეობის უმრავლესობა უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით, რაც
ხორციელდება

144,6

კმ

საერთო

სიგრძის

წყალსადენებით,

მათი

უმეტესობა

თვითდინებითი წყალსადენია, სოფლების წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობა
დამაკმაყოფილებელია. ცალკეულ სოფლებში შიდა წყალსადენი ქსელები საჭიროებს
რეაბილიტაციას, ქ. ჯვარისთვის საჭიროა გაკეთდეს ცენტრალური წყალსადენი.
განათლება
მუნიციპალიტეტში 12 საჯარო სკოლაა, სადაც სწავლობს 1455 მოსწავლე. საჯარო
სკოლებში 196 პედაგოგი და 81 ადმინისტრაციულ-დამხმარე პერსონალია დასაქმებული.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში 6 წლამდე ასაკის 1021 ბავშვია, რომელთგან 341
ბავშვი 14 საბავშვო ბაღით სარგებლობს, სადაც დასაქმებულია 60 თანამშრომელი.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოწყობილია 6 დიდი და 4 მინი სტადიონი, ქ. ჯვარში
არის სპორტული კომპლექსი 50 მეტრიანი საცურაო აუზით, აგრეთვე საჭიდაო დარბაზი
და 3 მინისტადიონი, არის საბავშვო ფეხბურთის გუნდი.
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა
ჯვარის მუნიციპალიტეტში 7 საექიმო ამბულატორია, 2 პოლიკლინიკა და 1
მრავალპროფილიანი საავადმყოფო ფუნქციონირებს, მოსახლეობას „სოფლის ექიმის―
პროგრამით ემსახურება 10 ბრიგადა, 25 ექიმისა და ექთნის შემადგენლობით.
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კულტურა
მუნიციპალიტეტის7დასახლებულ პუნქტში არის 8 ბიბლიოთეკა (დასაქმებულია 8
თანამშრომელი).
ქ. ჯვარში ფუნქციონირებს კულტურის სახლი და

სამუსიკო სკოლა, ხოლო

სოფლებში კულტურის სახლები. ამ დაწესებულებებში 34 თანამშრომელი და 300–ზე მეტი
მოზარდი იღებს განათლებას.
სოფ. ჩქვალერში არის აკად. ეგნატე ფიფიას სახლ-მუზეუმი.
ღირსშესანიშნაობანი და ტურიზმი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ადრეული შუა საუკუნეების არაერთი
მნიშვნელოვანი ძეგლების ნანგრევები და ნაშთები. მთა ყვირას მასივი ცნობილია ბუნების
ძეგლებით: ქუაქანცალია (მოქანავე ლოდი), ინწირას ვოკლუზი, ცოდნე დადიანის სახ.
მღვიმე, ინწირას ჩანჩქერი. ქ. ჯვარიდან და სოფ.ჩქვალერიდან ტობავარჩხილის ტბამდე
ყველაზე მოკლე და მოსახერხებელი მარშრუტებია.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს მსოფლიოში უმაზღლესი ენგურის
თაღოვანი კაშხალი და ჯვარის წყალსაცავი, მდ. ინწირას ულამაზესი კანიონი.
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გავლენა მოსახლეობაზე
•

მუნიციპალიტეტში

მცხოვრები

მოსახლეობისათვის

ახალი მუნიციპალური

ცენტრის მისაწვდომობა, ძველთან შედარებით, იზრდება 75%-ით.
•

მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელია მოქალაქეთა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

აქტივობის 9%–ით მატება.
•

ჯვარის მუნიციპალიტეტის დასახლებები, განსაკუთრებით ქ. ჯვარი, ლია და ჭალე

განლაგებულნი
საავტომობილო

არიან
გზის

რეგიონული
გასწვრივ,

რაც

მნიშვნელობის
ქმნის

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის

ფაქტორების

ერთობლიობას

ჯვარის

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ეკონომიკური კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად
სწორი მუნიციპალური დაგეგმარების და გამართული გრძელვადიანი განვითარების
სამოქმედო გეგმის არსებობის შემთხვევაში;
•

დასახლებების

ტერიტორიების

უწყვეტობა,

გეოგრაფიული

განფენილობა

საავტომობილო გზების გასწვრივ და მათ შორის არსებითად წრიული საგზაოსაკომუნიკაციო

ინფრასტრუქტურა,

ხელმისაწვდომს

გახდის

ადგილობრივი

მუნიციპალური მომსახურებების მიწოდებას (წრიული მუნიციპალური ტრანსპორტი,
საყოფაცხოვრებო

ნარჩენების

შეგროვება,

გარე

განათება,

წყალმომარაგებისა

და

წყალსარინების სისტემების გაფართოება, სხვა);
•

ჯვარის

მუნიციპალიტეტის

დასახლებების

ტერიტორიაზე

წარმოქმნილი

ეკონომიკური დოვლათის ოდენობა საწყის ეტაპზე უზრუნველყოფს დასახლებების წინაშე
მდგარი

გამოწვევების

ჯეროვან

გადაჭრას,

რაც

გამყარდება

ადგილობრივი
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თვითმმართველობის რეფორმის კვალდაკვალ დაგეგმილი საგადასახადო შემოსავლების
ზრდის მეშვეობით.
•

ჯვარის მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული (ტბები, ჩანჩქერები, მდინარეები,

ალპური ზონები, ტყეები, კარსტული მღვიმეები და გამოქვაბულები, სხვა სარეკრეაციო
ობიექტები),

ბუნებრივი

(არქეოლოგიური

და

კლიმატური

მნიშვნელობის

პირობები

ადგილები,

შეჯერებული

ეკლესიებისა

ისტორიული

და

კოშკების

ნანგრევები,გერმანელების მიერ აგებული უნიკალური რკინის ხიდი მდ. მაგანაზე, წმ.
ანდრიას და თამარ მეფის მოგზაურობის ლეგენდისმიერი მარშრუტები) და თანამედროვე
(ენგურჰესის კასკადი და წყალსაცავი, მწყემსების საზაფხულო სადგომები, მესაქონლეობის
ტურისტული

ელემენტები)ღირსშესანიშნაობებთანერთად

ქმნის

მნიშვნელოვან

წინაპირობას ტურისტული, სარეკრეაციო და ახალგაზრდული ღონისძიებებისთვის
აუცილებელი მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად;
•

ჯვარის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი რესურსები და

წიაღისეული,მუნიციპალიტეტის
თვითმმართველობის

განვითარებაზე

ორგანოების

მიერ

ორიენტირებული

რაციონალური

ადგილობრივი

დაგეგმარების

და

მიზანმიმართული კამპანიის შემთხვევაში, იქნება მსხვილი და საშუალო ინვესტიციის
მოზიდვის წინაპირობა.
•

სწორი მუნიციპალური დაგეგმარების

შეძლებს

რეგიონში

დაგეგმილი

მსხვილი

შემთხვევაში, ჯვარის მუნიციპალიტეტი
ენერგეტიკული

პროექტების(ენგურჰესი,

ხუდონჰესი, ტობარჰესი) განხორციელებისას ადგილობრივი სამრეწველო პოტენციალის
და

მნიშვნელობის

დაბრუნებას,

როგორც

საწარმოო,

საამქრო,

ადმინისტრაციული,
ინფრასტრუქტურისთვის
სატრანსპორტო

შესაბამისი

(საავტომობილო,

პირობების

ამ

პროექტებისთვის
სასაწყობო

შექმნას,

სააეროდრომო

და

მათ

საოფისე,

და

დამხმარე

შორის

შესაბამისი

სარკინიგზო)

კვანძის

თვალსაზრისით;
•

რეგიონში

უკვე

დაგეგმილი

ენერგეტიკული

სექტორის

პროექტების

გათვალისწინებით, ჯვარის მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე ორიენტირებული ხედვა
გრძელვადიან დაგეგმარებაში შეიძლება მოიცავდეს სრულყოფილი ენერგეტიკული
კლასტერის შექმნას მასში შემავალი კვლევითი (R&D) პოტენციალის კონცენტრაციის
გზით;
•

ჯვარის მუნიციპალიტეტი ჯეროვან ფოკუსირებასმოახდენს სოფლის მეურნეობაში

დასაქმებული საკუთარი მოსახლეობისთვის აგრარულ სექტორში არსებული უახლესი
ცოდნისა და ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციული უზრუნველყოფის კუთხით;
•

მოსახლეობასთან

მიახლოებული

ჯვარის

მუნიციპალიტეტის

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სამოქალაქო კონტროლი ბევრად
უფრო ადეკვატურს და რეალურ საჭიროებაზე ორიენტირებულს გახდის ადგილობრივი

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები
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წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფია
ადმინისტრაციული

ცენტრი

-

ქ.

წალენჯიხა,

5508

მცხოვრებით

(2011).

მუნიციპალიტეტი განლაგებულია მდ. ჭანისწყლის ხეობაში. სიმაღლე ზღვის დონიდან
250 მ. ჰავა ზომიერია. საშუალო ტემპერატურა 140.
ისტორია
ტერიტორია

უძველესი

დროიდან

ყოფილა

დასახლებული.

ადრეულ

შუა

საუკუნეებში, ქრისტიანობის გავრცელების შემდეგ, აქ არაერთი ხუროთმოძღვრული
ძეგლია აშენებული. მათგან აღსანიშნავია
საუკუნეების

ერთერთი

სქურის და ობუჯის ეკლესიები. შუა

უმნიშვნელოვანესი

ძეგლია

წალენჯიხის

მაცხოვრის

ფერისცვალების ეკლესია, რომლის უნიკალური კედლის მხატვრობა დღემდე თითქმის
სრულად არის შემორჩენილი.
ეკონომიკა
ძირითადად ჩაის და თხილის გადამამუშავებელი მრეწველობა, ვაჭრობის და
მომსახურების ობიექტები.
ტრანსპორტი
არის ავტოსადგური ადგილობრივი და ქალაქთაშორისი გადაზიდვებით.
მოსახლეობა და სოციალური ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის რაოდენობა 22,298 კაცი. ძირითადად დასაქმებულია კერძო სექტორში,
რამდენიმე საწარმოში და ადმინისტრაციულ სტრუქტურებში.
განათლება
15 საჯარო სკოლა, 17 საბავშვო ბაღი, სამუსიკო სკოლა
ჯანმრთელობა და სოციალური დაცვა
მრავალპროფილიანი საავადმყოფო,

6 ამბულატორია,სასწრაფო დახმარების ცენტრი,

აფთიაქების ქსელი
კულტურა
6 კულტურის სახლი, ბიბლიოთეკები, თვითშემოქმედებითი კოლექტივები,
ღირშესანიშნაობები
მაცხოვრის შობის სახ. ტაძარი, სქურის, ობუჯის და სხვა ეკლესიათა ნაშთები, კურორტი
სქური
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თელავის, მცხეთის , გორის, ახალციხის, ზუგდიდის, ამბროლაურის, ოზურგეთისა და
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის
შესახებ წინადადებებზე, ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრებისას გამოთქმული
მოსაზრებების გათვალისწინების გზით, მუშაობდა დამოუკიდებელ ავტორთა ჯგუფი
დავით ლოსაბერიძის, კონსტანტინე კანდელაკის, მამუკა აბულაძის, ნოდარ კაპანაძის,
დავით ჭიჭინაძის, მიხეილ ჩიტაძის, თემურ თორდინავას, პაატა ჩხეიძისა და გაბრიელ
მაზმიშვილის შემადგენლობით.
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