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წინამდებარე დოკუმენტი - რეგიონული განვითარების გზამკვლევი, არის მოქალაქეთა 

ხედვის დოკუმენტი, რომელიც მომზადებულია პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა 

ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეთა მიერ. 

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრა-

ტიისთვის (EECMD) მიერ, USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და ეკონომიკური პოლი ტიკის 

კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით, და მიზნად ისახავს ამომრჩევლების 

იმდაგვარად გაძლიერებას, რომ წარმატებით მოითხოვონ მათთვის მნიშვნელოვან 

საკითხებზე ფოკუსირებული პოლიტიკური თუ საარჩევნო პროგრამები და ისეთი 

პოლიტიკის განხორციელება ქვეყანაში, რომელიც მეტად პასუხობს საქართველოს 

მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებს. პროექტი საქართველოს ექვს რეგიონში: თბილისში, 

კახეთში, შიდა ქართლში, იმერეთში, სამეგრელოსა და აჭარაში ხორციელდება.

ავტორთა ჯგუფი: პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომ რჩე-

ველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეები (თელავის ჯგუფი, 2022)

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების 
წყალობით, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით 
იქნა გაწეული. დოკუმენტის შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორთა ჯგუფი და არ 
შეიძლება განხილულ იქნას როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული 
დემოკრატიისთვის (EECMD), ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და 
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური 
პოზიცია ან თვალსაზრისი.
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შესავალი

კულტურული მემკვიდრეობა არის სიმდიდრე, რომელიც წინაპრებისაგან 
გვერგო და რომელსაც მოფრთხილება-გადარჩენა სჭირდება. ის არის 
ცივილიზებული სახელმწიფოს სოციალური, კულტურული და ეკონომიკური 
განვითარების ერთ-ერთი საფუძველი, ამოუწურავი რესურსი როგორც 
მთლიანად ქვეყნის, ისე ადგილობრივი თემისათვის; ამ უძვირფასესი რესურსის 
გამოვლენა, დაცვა, ინტერპრეტაცია და გამოყენება სოციალურ-ეკონომიკური 
წინსვლის აუცილებელი პირობაა. მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში კულტურული 
ტურიზმი დიდ ეკონომიკურ რესურსად იქცა. მისი რაციონალურად დაგეგმვა 
ქმნის სამუშაო ადგილებს, აუმჯობესებს რეგიონულ ინფრასტრუქტურას და, 
შესაბამისად – ადგილობრივი თემის ცხოვრებას. კულტურული მემკვიდრეობა 
უნდა გავიაზროთ ჩვენი წარსულიდან შემორჩენილ განძად და იმავდროულად 
− აწმყოსა და მომავლის განმსაზღვრელ მონაპოვრად.

ჩვენს დოკუმენტში მიმოვიხილავთ კახეთის რეგიონში, კერძოდ, ქალაქ 
თელავში მდებარე უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, გავაა-
ნალიზებთ მათ ამჟამინდელ მდგომარეობას და დავსახავთ მათი მოვლისა 
და განახლების გზებს. 

თელავის მერიის ცნობით, დღეის მდგომარეობით, ქალაქში დაახლოებით 188 
ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. მათ შორისაა ადგი ლობ-
რივებისა თუ ტურისტებისთვის საყვარელი ადგილები: ისტორიული ქალაქის 
ცენტრი, ბატონის ციხის კომპლექსი (გალავანი და სასახლე), როსტომის აბანო, 
აკლდამა დავით რექტორის ქუჩაზე, დაბახნები, XIX საუკუნის ეკლესია ქართ-
ველების სასაფლაოზე და ამავე საუკუნის ეკლესია სომხების სასაფლაოზე, 
ვახვახიშვილების ციხე, თელავის ისტორიული მუზეუმი, მარანი (ნადიკვრის 
ჩიხში, IX საუკუნე), სავაჭრო რიგი, ისტორიული სახლები, ღვთაების ეკლესია 
(V-VIII საუკუნე), ღვთისმშობლის ეკლესია, ყორჩიბაშვილების ციხე, ციხე-
გალავანი, ძველი სახელოსნოები, წმინდა ბარბარეს ეკლესია (ნანგრევები), 
XVIII საუკუნის წყარო, ისტორიული ჭიშკრები, ჯვარპატიოსნის ეკლესია. 
ქალაქის უძველესი ისტორიული სახლები კი ან დანგრეულია, ან დანგრევის 
პირასაა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები საპატრიარქოს, სახელმწიფოს 
ან კერძო მფლობელობაშია; თითო-ოროლაა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე. 
სამწუხაროდ, თელავში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ეკონომ-
იკური თვალსაზრისით არ გამოიყენება. სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტი 
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სათანადო ყურადღებას არ აქცევენ მათ რესტავრაციასა და რეაბილიტა ციას. 
საპატრიარქოც ვერ ახერხებს მათ საკუთრებაში არსებული კულტურული 
მემკვიდრეობის ყველა ძეგლის სრულფასოვან მოვლა-პატრონობას. კერძო 
მესაკუთრეებს კი უჭირთ იმ ბიუროკრატიული ბარიერების გადალახვა, რასაც 
ნებართვის მიღების პროცე დურები მოიცავს. საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან ურთიერთობაც საკმაოდ 
რთულია, გადაწყვეტილების მიღება ჭიანურდება და მესაკუთრეებისაგან 
სოლიდურ თანხებს მოითხოვს. სწორედ ეს ფაქტორები განაპირობებს 
ისტორიული ძეგლების არცთუ სახარბიელო მდგომარეობას.

თანამედროვე სამყაროში დიდი საფრთხე ემუქრება კულტურული მემკვიდ-
რეობის ძეგლებს. მათ დაზიანებაზე მოქმედებს როგორც ადამიანური 
ფაქ ტორები (ვანდალიზმი, გაუმართლებელი სარესტავრაციო პრაქტიკა, 
უყუ რა დღებობა/მიტოვება, განძის მაძიებლობა, ურბანული განვითარება, 
კანონმდებლობის აღსრულების პრობლემები), ისე ადამიანისაგან დამოუ-
კიდე ბელი გარემოე ბები (კლიმატი, დაბინძურება, სინათლის ზემოქმედება, 
ტენიანობა, ჩიტების, პარაზიტებისა და მღრღნელების მომრავლება, მცენა-
რეთა გამრავლების ქაოსური პროცესი.

რა უნდა გავაკეთოთ მათ გადასარჩენად, როგორ 
აღმოვუჩინოთ პირველადი დახმარება?

აუცილებელია:

1. ძეგლის მდგომარეობის გაანალიზება;

2. შესაბამისი დარგის სპეციალისტთა მონაწილეობით ადგილზე 
კვლევის ჩატარება; 

3. უსაფრთხოებისა და სტაბილიზაციის ღონისძიებების დაგეგმვა-

აღსრულება.
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ვისი ვალდებულებაა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა?

მემკვიდრეობის დაცვა ჩვენი, მოქალაქეების, ვალია. ეს ისეთი მემკვიდრეობაა, 
რომლის გადარჩენა და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა საზოგადოების 
ფართო ფენების ძალისხმევას საჭიროებს. თუმცა მემკვიდრეობის მოვლა-
პატრონობა და დაცვა უმთავრესად ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ვალდებულებაა − მან უნდა აღასრულოს კანონი და გაატაროს შესაბამისი 
პოლიტიკა ადგილზე. მისი დაცვა დიდად არის დამოკიდებული: ა) საჯარო 
მოხელეებზე, რომლებიც ადგილობრივად იღებენ გადაწყვეტილებებს; ბ) 
ძეგლების მფლობელ კერძო მესაკუთრეებზე; გ) რელიგიურ ორგანიზაციებზე; დ) 
ძეგლის რესტავრაციის პროცესში მონაწილე სპეციალისტთა კვალიფიკაციაზე... 
მონაწილეთა არეალი ფართოა.

საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხები 
რეგულირდება ისეთი საკანონმდებლო აქტებით, როგორიცაა:

• საქართველოს კონსტიტუცია;

• კონსტიტუციური შეთანხმება „საქართველოს სახელმწიფოსა და 
საქარ თველოს სამოციქულო ავტოკეფალიურ მართლმადიდებელ 
ეკლესიას შორის“; 

• საქართველოს კანონი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“; 

• საქართველოს კანონი „მუზეუმების შესახებ“;

• საქართველოს კანონი „კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან 
გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ“; 

• საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;

• საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი; 

• „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკი-
ცების შესახებ“ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინის-
ტრის 2015 წლის 3 თებერვლის ბრძანება №05/11.
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უნდა ვიცოდეთ, თუ რომელი სახელმწიფო ან/და თვითმმართველობის 
ორგანოა პასუხისმგებელი ამა თუ იმ საკითხზე. კანონმდებლობის თანახმად, 
კულტურული მემკვიდრეობის სახელმწიფო დაცვა ევალებათ: საქართვე-
ლოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს; საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს; 
აგრეთვე სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს − საჯარო და კერძო სამართლის 
იურიდიულ პირებს; აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 
ტერიტორიაზე – აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 
შესაბამის სტრუქტურებს. 

საკანონმდებლო ჩანაწერები ფორმალურად მიუთითებს კულტურული მემკვი-
დრეობის დაცვის სფეროში დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობაზე, მაგრამ, 
არსებული მდგომარეობით, მთავარი მოქმედი პირები მაინც საქართვე-
ლოს კულ ტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და სსიპ „საქართველოს 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ არიან. ამ უკანა-
სკნელს, კულტუ რისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრისგან დელეგირებული 
(გადაცემული) აქვს უფლებამოსილებათა გარკვეული პაკეტი.

კულტურული მემკვიდრეობის ჯეროვნად დაცვას უნდა უზრუნველყოფდეს 
პრინციპული შეთანხმებები: რამდენად პრიორიტეტულია ეს თემა; 
სჭირდება თუ არა მას ექსპერტულ დონეზე განხილვა-დამუშავება; 
როგორია ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობის 
ფორმები... 

განაშენიანების რეგულირებისა და სივრცითი დაგეგმარების დოკუმენტების 
შექმნა თავისთავად გულისხმობს: სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანი-
ზაციების, ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას; საკითხების ექსპერტულ 
დონეზე განხილვას; შესაბამისი დარგის სპეციალისტთა მონაწილეობას; 
კულტუ რული მემკვიდრეობის დაცვის კონცეპტუალური დოკუმენტის შემუ-
შავებას და ა.შ. მოქმედი კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას, მიღებული 
დოკუმენტი პასუხობდეს როგორც ქვეყნის, ისე ადგილობრივი მოსახლეობის 
ინტერესებს და ორიენტირებული იყოს მათი განვითარების საჭიროებებზე. 
ცენტრალური ხელისუფლების ღონისძიებებიც სწორედ ამ საკანონმდებლო 
პოსტულატებს უნდა ეფუძნებოდეს − ხელი შეუწყოს, დაეხმაროს და სტიმული 
მისცეს ადგი ლობრივ თვითმმართველობას, გამოხატოს და განავითაროს 
ლოკალური ხასიათის ინტერესები.
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პრობლემის აღწერა

საქართველო მდიდარია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით და 
მათი დაცვა-შენარჩუნება მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. 
ასეთი ძეგლების რაოდენობითა და მრავალფეროვნებით გამოირჩევა 
კახეთის რეგიონი, განსაკუთრებით კი − თელავის მუნიციპალიტეტი. მხო -
ლოდ ქალაქ თელავში, ადგილობრივი ხელისუფლების მონაცემებით, 188 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, რაც საკმაოდ დიდი რესურსია ქალაქის 
ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისათვის. სამწუხაროდ, კულ-
ტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ეკონომიკური სარგებლის მისაღებად არ 
გამოიყენება, არადა, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებას წაადგებოდა. 

თელავში კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული გამოწვევების 
სიმრავლე მმართველობის პრინციპებს უკავშირდება. საჯაროდ გამოთხოვილი 
ინფორმაციისა და ადგილობრივ სპეციალისტებთან ჩატარებული სიღრმისეული 
ინტერვიუების გაანალიზების შედეგად გამოვლინდა არაერთი პრობლემა, 
რომლებიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობასა 
და მათ ეკონომიკურ გამოყენებას უკავშირდება:

1. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიას კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგ ლების შენარჩუნება და მოვლა-პატრონობა ერთ-ერთ პრიორიტე-
ტულ საკითხად მიაჩნია. ამის მიუხედავად, მას არ გააჩნია რაიმე 
სტრატეგია ან პრიორიტეტების დოკუმენტი, რომელიც კულტურული 
მემკვიდრეო ბის ძეგლების შენარჩუნებისა და მათი ეკონომიკური 
თვალ საზრისით გამო ყენების ღონისძიებებს მოიცავდა. გარდა 
ამისა, თელავის მუნი ციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების 
გეგმაში ნახსენებიც კი არ არის კულტურული ძეგლების მოვლა-
პატრონობა და ეკონომიკური სარგე ბლის დანიშნულებით მათი 
გამოყენება. არ არსე ბობს დოკუმენტი და ამიტომაც გადაწყვეტილებები 
პიროვნული შეხედულებისამებრ მიიღება.

2. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მე-16 მუხლში, მუნი-
ციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებების გრძელი ჩამონა-
თვალი მოიცავს კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ ისეთ 
საკითხებს, როგორიცაა: ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემო-
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ქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და 

განვითარება; მუნიციპალიტეტში კულტურის სფეროს განვითარების 

ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; 

ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, 

რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია. 

 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის გამოწვევებს შორის ბიუჯეტის 
სიმცირე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. თელავის მუნიციპალიტეტის 

2022 წლის ძეგლთა დაცვის პროგრამების ბიუჯეტი 207 500 ლარია, 

რომლის ფარგლებში დაგეგმილია მხოლოდ ერთი კულტურული 

მემ კვიდრეობის ძეგლის − დაბახნების წყაროს რეაბილიტაცია და 

კეთილ მოწყობა. ამ მიზნით გამოყოფილია 109 000 ლარი. კისისხევის 

კლდეში ნაკვეთი გამოქვაბულების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესაძენად გათვალისწინებულია 35 500, ხოლო 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კატალოგის, გზამკვლევის, 

ფლაე რებისა და სხვა სახის საინფორმაციო მასალის მოსამზადებ ლად 

და დასაბეჭდად − 25 000 ლარი. 15 000 ლარი მოხმარდება სტორისა 

და ლოპოტის ხეობის სოფლების არამატერიალური კულტურული 

მემ კვიდრეობის კვლევასა და სააღრიცხვო ბარათების შედგენას. 

დარჩენილი 23 000 ლარი გათვალისწინებულია სხვადასხვა ხარჯისთვის. 

მუნიციპალური პროგრამის ბიუჯეტი მეტისმეტად მცირეა კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების შენარჩუნების, რეაბილიტაციისა და სადაზ-

ვერვო არქეოლოგიის განვითარებისთვის. ამ საქმისთვის საბიუჯეტო 

თანხების გაზრდა და მისი გონივრულად განაწილება საგრძნობლად 

აამაღლებდა თელავის, როგორც ტურისტული მიზიდუ ლობის ცენტ რის 

სტატუსს. მცირე ბიუჯეტის გარდა, მწვავეა შესა ბა მისი პროფილის 

კადრების გადამზადების პრობლემა და მათი სიმცირეც. 

3. თელავის მუნიციპალიტეტისთვის კიდევ ერთი გამოწვევაა კულტუ რული 
მემკვიდრეობის ძეგლების ინვენტარიზაცია. მერიაში არსებობს ასეთი 

ძეგლების ჩამონათვალი, მაგრამ დოკუმენტი არ მოიცავს დაგეგმვის 

პროცესისთვის აუცილებელ სრულ ინფორმაციას. ადგილობრივ ექს-

პერტთა ერთ ნაწილს გადაუდებელ ამოცანად ესახება კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების ხელახალი აღწერა, რადგან ზოგიერთი 

თავის დროზე ვერ მოხვდა ჩამონათვალში, მაგალითად, აბანოს ქუჩაზე 

მდებარე ე.წ. პოლიტბიუროს შენობა. ასეთ აღწერით სამუშაო პროცესში 
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უნდა მონაწილეობდნენ სხვადასხვა სტრუქტურის წარმომადგენლები 
და საქმის პროფესინალები, განსაკუთრებით კი − ადგილობრივი 
სპეციალისტები/ექსპერტები.

4. დასანანია, რომ მუნიციპალიტეტი არ იყენებს ადგილობრივ თუ საერ-
თა შორისო ექსპერტთა ძალისხმევით უკვე მოძიებულ და გამოყენებულ 
მასალას, არ სწავლობს საკითხს სიღრმისეულად, რის გამოც ხშირია 
შეცდომები, მცდარი დასკვნები. ადგილობრივ ექსპერტებს მაგალითად 
მოჰყავთ თელავის დრამატული თეატრის ჰოლში მოქცეული ე.წ. 
სადროშოს ისტორია. მსგავსი შემთხვევის თავიდან ასარიდებლად, 
ძეგლის შესწავლისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
ადგილობრივ სპეციალისტთა ჩართვა გარდაუვალი აუცილებლობაა.

5. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება და არსებითი საკითხია კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს უფლება-მოვალეობების 
დელეგირება მუნიციპალიტეტზე. დადგენილია ისტორიულ სიძველეთა 
რესტავრაციის პროცედურები: პროექტირება; ნებართვის აღება (გასცემს 
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 
სააგენტო. ეს არის საკმაოდ რთული და დროში გაწელილი პროცესი. 2022 
წლის 6 თვის განმავლობაში მხოლოდ ორჯერ შეიკრიბა საბჭო. ასეთი 
ვითარება საფრთხეს უქმნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს 
და აფერხებს ეკონომიკური თვალსაზრისით მათ გამოყენებას. 
ადგილობრივ სპეციალისტთა შეფასებით, დელეგირება უნდა ხდებოდეს 
რაც შეიძლება სწრაფად; წინააღმდეგ შემთხვევაში, კულტურულ 
მემკვიდრეობად აღრიცხული შენობები დაინგრევა და სამუდამოდ 
დაიკარგება. მათი აზრით, დელეგირების აუცილებლობას განაპირობებს 
სააგენტოს მოუქნელობა და გადაწყვეტილების მიღების გაჭიანურება. 
დელეგირებისას გასათვალისწინებელია როგორც მოწვეულ ექსპერტთა 
ჩართვა, ისე ადგილობრივ სპეციალისტთა მონაწილეობა კომისიის 
მუშაობის პროცესში.

6. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაა კიდევ ერთი პრობლემის მოგვარება 
− კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე უნებართვო საქმიანობისა 
და ვანდალიზმის ფაქტების აღკვეთა. კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის ეროვნული სააგენტო აწესებს ფინანსურ სანქციებს, რომლის 
თანახმად, ფიზიკური პირი ჯარიმდება 5000, ხოლო იურიდიული 
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პირი − 15000 ლარით. სააგენტო არანაირ ინფორმაციას არ აწვდის 
მუნიციპალიტეტს, თუ რა საქმიანობას ეწევა მის ტერიტორიაზე, 
მათ შორის − არც ჯარიმებზე, არც ძეგლის სტატუსის მინიჭებაზე... 
სპეციალისტთა ვარაუდით, მდგომარეობას გამოსწორდებოდა, 
თუკი მუნიციპალიტეტს გადაეცემოდა სააგენტოს უფლებამოსილება 
ჯარიმების დაკისრების შესახებ. ადგილობრივ ხელისუფლებას შეუძლია 
მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილება/რეკომენდაცია, რაც არ არის 
ეფექტიანი საშუალება უნებართვო საქმიანობისა და ვანდალიზმის 
შესაჩერებლად. ექსპერტებს სჯერათ, რომ საქმეს წაადგებოდა 
მოქალაქეთა როლისა და მათი ცნობიერების ამაღლება, აგრეთვე − 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პოპულარიზაცია. 

7. თელავში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არ გამოიყენება 
ეკონომიკური სარგებლის მისაღებად, რაც, ექსპერტთა აზრით, 
ძეგ ლე ბის გადარჩენა-შენარჩუნების საგულისხმო ფაქტორია. კულტუ-
რული ძეგლების რესურსის გამოყენება-განვითარების ერთ-ერთ 
მიმართულებად სახელდება ტურისტული მარშრუტების შემუშავება და 
ტურისტებისთვის შეთავაზება. ეს საგზაო რუკები ისე უნდა შეადგინონ, 
რომ მოგზაურმა დამოუკიდებლად შეძლოს ტურის გავლა. ვარაუ-
დობენ, რომ საქმისადმი ასეთი მიდგომა ხელს შეუწყობს კულტურული 
მემკვიდრეობის ძეგლების პოპულარიზაციას და გაზრდის მათგან 
მიღებულ ეკონომიკურ სარგებელს. ასევე მართებულად მიაჩნიათ 
ამ მხრივ სხვა ქვეყნების, ქალაქების საუკეთესო პრაქტიკისა და 
გამოცდილების გაზიარება. 

8. კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ცნობადობის ამაღლებაც 
მთავარი მიზანი და ამოცანაა. თელავის მუნიციპალიტეტში არსებობს 
სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამა და დასახულია არაერთი 
აქტივობა, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მემკვიდრეობის დაცვის ცნო-
ბადობის ამაღლებას კიდევ უფრო მეტი მონდომება და ძალისხმევა 
სჭირდება. კერძოდ: კოორდინირებული მუშაობა საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებთან, მუზეუმების მენეჯერებთან, ადგილობრივი 
ბიზნესის წარმომადგენლებთან; ღონისძიებებისა და სამოქმედო 
გეგმის შემუშავება მოქალაქეთა მონაწილეობის გასაფართოებლად 
და ცნობიერების ასამაღლებლად.
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ხედვის დოკუმენტის მიზანი
შემოთავაზებული დოკუმენტის მიზანია, ხელი შეუწყოს ადგილობრივი 
მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და პოპუ-
ლარიზაციის გრძელვადიანი პოლიტიკის შემუშავებას.

ძირითადი მოსაზრებები და 
მოქალაქეთა ხედვა

თელავის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, 
კახეთის რეგიონში. არსებული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სფეროს 
გათვალისწინებით, თელავი ბევრად უფრო მიმზიდველია საცხოვრებლად, 
სამუშაოდ და ტურისტული თვალსაზრისით, ვიდრე რეგიონის სხვა მუნი-
ციპალიტეტები. თელავი საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქალაქია 
ტურიზმის მხრივ. სხვა დასახლებული პუნქტების მსგავსად, აქაც შეინიშნება 
ტურისტული ნაკადების ყოველწლიური მატება.

ყველაზე აქტიური მიმართულებებია ღვინის, გასტრონომიული და კულტურული 
ტურიზმი. თელავის მუნიციპალიტეტს მართალია ბევრი ტურისტი სტუმრობს, 
მაგრამ ისინი მცირე დროით რჩებიან ადგილზე (ხანგრძლივობა − 1-2 დღე). 
ამის მიზეზი შეიძლება იყოს მოუწყობელი ინფრასტრუქტურა, ერთფეროვანი 
ტურისტული მიმართულებები და რაც მთავარია, კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლები არ გამოიყენება ეკონომიკური თვალსაზრისით. 2019 წლის 
მონაცემებით, საქართველოში ჩამოსული ტურისტი აქ ყოფნისას დაახლოებით 
364 აშშ დოლარს ხარჯავს. ეს დაბალი მაჩვენებელია საქართველოს 
მსგავსი ქვეყნების მონაცემებთან შედარებით (500-800 აშშ დოლარამდე). 
შესამუშავებელია ისეთი ღონისძიებების გეგმა, რომლებიც ხელს შეუწყობს 
რეგიონში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას, 
აამაღლებს ნაკლებად ცნობილი ძეგლების ცნობადობას. შედეგად, ამას 
მოჰყვება ახალი ტურისტული მარშრუტების შექმნა.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თელავის მუნიციოალიტეტის მერიისთვის კულ-
ტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა და შენარჩუნება ერთ-ერთი პრიო-
რიტეტია. ასეთივე პრიორიტეტად უნდა იქცეს ამ ძეგლების გამოყენება 
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ეკონომიკური სარგებლის მისაღებად. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა 
დაცვა-პოპულარიზაციის პროცესში არსებითია როგორც ადგილობრივი 
ხელისუფლების როლის გაზრდა, ისე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება 
კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობისა და ფასეულობის შესახებ.

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთან ინტერვიუმ ცხადყო, რომ ადგილობრივ 
სახელისუფლებო სტრუქტურას არ გააჩნია კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლების სრული ბაზა, რომელსაც დაეფუძნებოდა ძეგლების, როგორც 
ეკონომიკური რესურსის გამოყენებისა და განვითარების სტრატეგია. 
პირველი ეტაპი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინვენტარიზაციას 
უნდა დაეთმოს. შემდეგ შემუშავდება სტრატეგიული დოკუმენტი, რომლის 
სამოქმედო გეგმა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში აისახება. გეგმის შედგენის 
ყოველ ეტაპზე სამუშაო პროცესში უნდა მონაწილეობდნენ როგორც 
ადგილობრივი სპეციალისტები, ისე მოწვეული ექსპერტები.

პროცედურები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რესტავრაცია-
რეაბილიტაციის ნებართვის მისაღებად საკმაოდ რთულია და დროში 
გაწელილიც. კვლავ პრობლემად რჩება ძეგლის იერსახის უნებართვოდ 
შეცვლა. ექსპერტებთან ინტერვიუებმა ცხადყო, რომ საჭიროა ადგილობრივ 
ხელისუფლებასა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს 
შორის დამყარდეს უფრო მჭიდრო ურთიერთკავშირი. ეს გულისხმობს 
ინფორმაციის პროაქტიულ გაცვლას, მუნიციპალიტეტზე სააგენტოს ზოგიერთი 
საკითხის დელეგირებას.
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რეკომენდაციები
1. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიამ კომპეტენციის ფარგლებში 

შეიმუშაოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის გრძელვადიანი 
კონცეპტუალური პოლიტიკის დოკუმენტი. რეკომენდაციის ადრესატი 
− თელავის მუნიციპალიტეტის მერია.

2. შეიქმნას თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 
კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების საინფორმაციო ბაზა 
ადგილობრივ სპეციალისტთა მონაწილეობით. რეკომენდაციის 
ადრესატი − თელავის მუნიციპალიტეტის მერია.

3. მუნიციპალიტეტისთვის უფლება-მოვალეობების დელეგირება 
ძეგლებისა და ძეგლების დაცვის ზონაში სამუშაოების ნებართვის 
გაცემაზე. რეკომენდაციის ადრესატები − კულტურის სამინისტრო; 
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია.

4. თელავის მუნიციპალიტეტის მერიამ შესწავლის, დაგეგმვისა და 
განხორციელების ეტაპზე გამოიყენოს ადგილობრივი მკვლევარების 
მიერ მოძიებული და გამოქვეყნებული უახლესი მასალები. 
რეკომენდაციის ადრესატი − თელავის მუნიციპალიტეტის მერია.

5. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ 
ადგილობრივ ხელისუფლებას მიაწოდოს ამომწურავი ინფორმაცია 
მუნიციპალიტეტში მის მიერ განხორციელებული საქმიანობის 
შესახებ. რეკომენდაციის ადრესატები − კულტურის სამინისტრო; 
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია.

6. მუნიციპალიტეტს უნდა მიენიჭოს უფლებამოსილება, შეაჩეროს/
აღკვეთოს ძეგლის იერსახის უნებართვო და უკანონო ცვლილება. 
რეკომენდაციის ადრესატები − კულტურის სამინისტრო; თელავის 
მუნიციპალიტეტის მერია.

7. გაიზარდოს თელავის მუნიციპალიტეტის ძეგლთა დაცვის პროგრა მების 
ბიუჯეტი. რეკომენდაციის ადრესატი − თელავის მუნიციპალიტეტის 
მერია.

8. შემუშავდეს პროგრამები მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებისა 
და მათი როლის შესახებ. რეკომენდაციის ადრესატი − თელავის 
მუნიციპალიტეტის მერია.
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9. მუნიციპალიტეტმა ხელი შეუწყოს კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგ ლების, როგორც ეკონომიკური რესურსის გამოყენებას. რეკო-
მენდაციის ადრესატი − თელავის მუნიციპალიტეტის მერია.

10. შემუშავდეს ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ნაკლებად 
ცნობილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების პოპულარიზაციას. 
რეკომენდაციის ადრესატი − თელავის მუნიციპალიტეტის მერია.

11. სხვა ქვეყნებისა თუ ქალაქების საუკეთესო პრაქტიკისა და გამო-
ცდილების გაზიარება. რეკომენდაციის ადრესატი − თელავის 
მუნიციპალიტეტის მერია.



შედეგების შეფასების კრიტერიუმები 
და ინდიკატორები

• 2023 წლის ბოლოსთვის თელავის მუნიციპალიტეტს ექნება პრიო-
რიტეტების დოკუმენტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 
სამართავად.

• 2023 წლის ბოლოსთვის თელავის მუნიციპალიტეტი შეიმუშავებს 
სტრატეგიულ დოკუმენტს ქ. თელავში არსებული კულტურული მემკვი-
დრეობის ძეგლების სამართავად.

• 2024 წლიდან, ყოველწლიურად, ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ისეთი 
მიმართულების დაფინანსება, რომელსაც მოიცავს სტრატეგიული 
დოკუმენტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ.

• 2024 წლიდან ყოველწლიურად იზრდება თელავის მუნიციპალიტეტის 
ძეგლთა დაცვის პროგრამების ბიუჯეტი კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლების რეაბილიტაციისა და სადაზვერვო არქეოლოგიის მიმარ-
თულებით.

• მიმდინარეობს მუშაობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვ -
ნული სააგენტოს უფლება-მოვალეობების მუნიციპალიტეტზე დელე-
გირების საკითხზე.

• 2023 წლის ბოლოსთვის ადგილობრივ სპეციალისტთა ჩართულობით 
შექმნილია თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული მემ-
კვიდრეობის ობიექტების საინფორმაციო ბაზა. 

• საინფორმაციო ბაზა მოიცავს არსებული ძეგლების 100 პროცენტს.

• 2023 წლის ბოლომდე უკვე გამართულია სამი ღონისძიება მოქალაქეთა 
ცნობიერების ასამაღლებლად.

• გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და სოციალური 
მაჩვენებლები.

• ქალაქ თელავში ვიზიტორებისა და ტურისტების რაოდენობა ყოველ-
წლიურად 10 პროცენტით იზრდება.

• მუნიციპალიტეტი დაგეგმვისა და რეაბილიტაციის ეტაპზე იყენებს სხვა 
ქვეყნებისა თუ ქალაქების საუკეთესო პრაქტიკასა და გამოცდილებას.
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პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა 
გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეებმა აღნიშნული საკითხების 
ეფექტიანი ადვოკატირებისათვის შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს, 
რომელიც მოიცავს პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა 
და სხვა რელევანტური უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს 
დიალოგის ფორმატში, პრეზენტაციებს, თემატურ დისკუსიებსა და სხვა 
აქტივობებს დოკუმენტში წამოჭრილი საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში 
დასაყენებლად და საზოგადოებაში პოპულარიზაციის ხელშესაწყობად.

თელავის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი1919  2022



აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი 
მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის  
 
შარაშიძის 7, 0179, თბილისი, საქართველო
ტელ:+995 32 291 56 50/51
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