
მიმდინარე წელს ძეგლთა დაცვის განყოფილების პროგრამა მიზნად ისახავს 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გამოვლენას, აღწერას, ფიქსაციას, მათ მოვლა - 

პატრონობას, შენარჩუნებას და პოპულარიზაციას. აქედან გამომდინარე, გათვალისწინებული 

ღონისძიებები ემსახურება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას სხვადასხვა მიმართულებით. 

ამ ეტაპზე პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ნაწილი 

გახორციელებულია, ხოლო ნაწილი ამჟამად მიმდინარეობს. 

● განყოფილება კვირის განმავლობაში ანხორციელებს მონიტორინგს კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლებზე/ობიექტებზე, როგორც ქალაქის, ასევე მუნიციპალიტეტის მთელს 

ტერიტორიაზე. მონიტორინგის დროს ხდება ძეგლის ფოტო ფიქსაცია, დათვალიერება და 

მდგომარეობის შეფასება. 

● 12 აპრილს სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილებასთან ერთად გაიმართა „ძვ. 

აბანოს“ მიმდებარე ტერიტორის დასუფთავების ღონისძიება. გაიწმინდა ძეგლის გარე ტერიტორია. 

აქცია პირველი ეტაპია, მიმდინარე წელს იგეგმება ტერიტორიის შემოსაზღვრა. 

● მონიტორინგის დროს, ქ. თელავის ტერიტორიაზე გამოვლინდა გვიანი შუა საუკუნეების 

საინჟინრო ნაგებობა,თაღოვანი მალით გახსნილი ხიდი. რაც უნიკალური შემთხვევაა, რადგან მანამდე 

თელავის ტერიტორიაზე მსგავსი ხიდის არსებობა არ იყო დადასტურებული. 

 

 



 

● სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობს დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური 

დირექტორის 2018 წლის 8 მაისი N02/22; 2018 წლის 11 მაისის N02/23 და 2018 წლის 21 ივნისის N02/38 

ბრძანებიების საფუძველზე სოფ. გულგულაში მდებარე ყვავიჭამიას საყდარს, ქ. თელავის 

ყორჩიბაშიშვილების ციხე-გალავანს და სოფ. კისისხევში მდებარე „ციხის წისქვილს“ მიენიჭა 

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი.  

 

 

● ივნისის თვეში ქ. თელავში ლაღიძის N37-ში მდებარე კერძო სასტუმროს ეზოში სამშენებლო 

სამუშოების დროს შემთხვევით გამოვლინდა აგურით ნაშენი მცირე ნაგებობის ნაშთი, რომელიც 

სავარაუდოდ წარმოადგენს კერამიკის გამოსაწვავ ქურას. აქვე აღმოჩნდა მოჭიქული კერამიკა და დიდი 

ზომის ქვევრის ფრაგმენტები. მიმდინარეობს სათანადო დოკუმენტაციის მომზადება ობიექტისთვის 

ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად. 



 

● ივნისის თვეში ქ. თელავში მდებარე ყორჩიბაშიშვილების ციხის ჩრდილო-აღმოსავლეთ 

ბურჯის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, მიმდინარეობს საპროექტო სამუშოები. რაც გულისხმობს 

ძეგლის აზომვით, ტოპოგრაფიულ და გეოლოგიურ კვლევას. საპროექტო სამუშაოების პირველ ეტაპზე 

შესრულდა ბურჯის გეოლოგიური და კონსტრუქციული მდგომარეობის შესწავლა. პროექტის 

შესყიდვის შემდგომ  კი განხორციელდება ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

 

● ქ. თელავში, ზუზუმბოს ტერიტორიაზე დასასრულს მიუახლოვდა სადაზვერვო 

არქეოლოგიური სამუშაოები. სამუშაოების დასაწყისშივე გამოვლინდა გვიან ბრინჯაო-ადრე რკინის 

ხანის სამარხეული ინვენტარი: ადრერკინის ხანის ბრინჯაოს სამაჯური, ძველი წელთაღრიცხვის XVI- 

XIV საუკუნეების კერამიკული მასალა და ძველი წელთაღრიცხვის X -VIII საუკუნეების რკინის შუბის 

პირი და თიხის ჭურჭელში ჩალაგებული ცხოველის ძვლები. 

ამჟამად მიმდინარეობს გამოვლენილი ძეგლის იატაკის საკონსერავციო სამუშაოები და 

რეკულტივაცია, რაც მიზნად ისახავს, სამომავლოდ არქეოლოგიური ველის მოწყობასა და სამუზეუმო 

ტერიტორიის განვითარებას, ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად. 



 

        

არქეოლოგიური ობიექტის სიახლოვეს გამოვლინდა, ქვის მშრალი წყობით ნაგები სტრუქტურა,  

რომლის გაწმენდა და ფუნქციის დადგენაც, შესაბამისი კვლევითი სამუშაოების საქმიანობას 

წარმოადგენს. 

დაზვერვითი არქეოლოგიური სამუშაოები ასევე დაწყებულია დაბახნების ტერიტორიაზე, სადაც 

გამოვლენილია გალავნის ფრაგმეტი, წრიული ნაგებობის ნაშთი და სხვადასხვა პერიოდის კერამიკული 

მასალა. რაც მოწმობს ამ ტერიტორიის ინტენსიურ ათვისებას სხვადასხვა არქეოლოგიურ პერიოდში. 

 



 

ივლისის პირველ დეკადაში, სატენდერო პირობების თანახმად, დაზვერვითი სამუშაოები 

დაიწყება კიდევ ორ ობიექტზე - მაწანწრის და ყადორის ტერიტორიაზე. 

მიმდინარეობს მოსაზამზადებელი სამუშაოები „ძველი გალავნის“ გარე და შიდა ტერიტორიის 

დასუფთავებასთან დაკავსირებით, რომლის შემდგომ ძეგლზე მოეწყობა  გარე განათებები. 

 

ასევე მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე გამოვლენილი 

გვირაბისა და გალავნის გადახურვის სამუშაოებზე, რაც მიზნად ისახავს ახლადგამოვლენილი 

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის დაცვას ბუნებრივი ზემოქმედებისაგან. 

 

 


