
მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობა და ტურისტული 

ხედვა 

 

  მარნეულის მუნიციპალიტეტი მდიდარია კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლებით, რომელიც საშუალებას გვაძლევს განვითარდეს ტურიზმი და 

მარნეული გავაცნოთ მსოფლიოს როგორც მაგალითი, სადაც ერთად 

მშვიდობიანად თანაცხოვრობენ სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენლები. 

გამომდინარე აქედან მუნიციპალიტეტის  სტრატეგიული განვითარების გეგმაში 

ერთ–ერთი პრიორიტეტად შევიდა კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვა/პოპულარიზაცია და ეთნო ტურიზმის განვითარება.  

 

 ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობს მუნიციპალიტეტი და 

გაგდადგმული გვაქს რიგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. 2015 წელს 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თანამედროვე სტანდარტებით 

განხორციელდა დაახლოებით 112 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, მათ 

შორის მართლმადიდებლური, გრიგორიანული, მუსლიმანური, რელიგიური  

ძეგლების ინვენტარიზაცია/კვლევა.  

შესწავლილი იქნა გერმანული დასახლებები , რომლებიც ახკერპისა და 

თამარისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მდებარეობს. ძეგლის სტატუსი 

მინიჭებული აქვს 80–ს და 5 კიდევ სტატუსის მინიჭების მოლოდინშია. 

 

  იმირის გადაჭრილ გორაზე  ჩატარდა მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური 

სამუშაოები. არქეოლოგიურ გათხრებში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც 

ქართველი ისე, უცხოელი არქეოლოგები. გათხრების  შედეგადაც აღმოჩნდა 

მრავალი ექსპონატი, რაც ადასტურებს, რომ  8000 წლის წინ მსოფლიოში 

პირველად, სწორედ ამ ადგილზე ადამიანმა მოაშინაურა ველური ვაზი და 

მისგან დაწურა ღვინო. იმირის გორაზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 

აღმოჩნელი ვაზის რამოდენიმე წიპწა მიაკუთვნეს ვაზის სახეობას  “vitis vinispera 

sativa”ვინაიდან აღმოჩენა მოფლიო მაშსტაბისაა მუნიციპალიტეტი ფიქრობს 

მასთან დაკავშირებულ სამომავლო გეგმებზე. კონკრეტულად კი, იგეგმება იმირს 

გორაზე, ღია სამუზეუმო სივრცის მოწყობა.   აღნიშნულთან დაკავშირებით 

მოეწყო  სამუშაო შეხვედრა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ასოციაცია 

„ქართული ღვინოს“, ღვინის ეროვნული სააგენტოს, ქვემო ქართლის გუბერნიის, 

ადგილობრივი ხელისუფლების, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს, 

ეროვნული მუზეუმის, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კვლევითი ცენტრისა 

და არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელ პირებთან. 

მუშავდება იმირის ღია მუზეუმის კონცეფცია, მიმდინარეობს ინვესტორების 

მოძიება , რათა იდეა განხორციელდეს. 



აღსანიშნავია, რომ ძეგლის დაცვის მიზნით ჩატარდა ნაპირსამაგრის 

სამუშაოები, რადგან ძეგლის მახლობლად არსებული მდინარე შულავერას  

ადიდება   საფრთხის წინაშე აყენებდა იმირის არქეოლოგიური ძეგლს.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინიციატივით არაერთი სამუშაო 

გატარდა ძეგლების დასაცავა, კონკრეტულად:დაიგო სოფელ წერაქვში 

ღვთისმშობლის სახელობის მონასტერთან მისასვლელი გზა; ქ. მარნეულის წმ. 

გიორგის სახ. ეკლესიას ჩაუტარდა რესტავრაცია.   

 კულუტურული ძეგლების მოვლა პატრონობისა და პოპულარიზიაციის 

მიზნით გარდა  თვითმმართველობის მხრიდან გაწეული სამუშაოებისა 

ინტესნიურად ეწყობა დასუფთავების აქციები.  

  კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის  დღესთან დაკავშირებით მოეწყო 

დასუფთავების აქცია -გაგის ციხეზე და ეს არ არის ყველაფერი რასაც 

თვითმმართველობა ანხორციელებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

დაცვის მიზნით.   

 ყოველივე ზემოთქუმლიდან გამომდინარე, ვინაიდან მუნიციპალიტეტს 

აქვს მრავალი კულტურული ძეგლი და მრავალფეროვანი გარემო, სადაც 

ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ქართველები, აზერბაიჯანელები, 

სომხები და სხვა ეთნოსის წარმომადგენლები მშვიდობიანად თანაცხოვრობენ 

ერთად დაიბადა ეთნო ტურიზმის იდეა, ამასთან მუნიციპალიტეტის 

გეოგრაფიული მდებარეობა მეტად მომგებიანი ამ თვალსაზრისით. მიმდინარე 

წელს  მარნეულის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმაში 

შევიდა ცვლილება და ერთ–ერთ პრიორიტეტად ჩაიწერა ეთნო ტურიზმის  

განვითარება.   ეთნო ტურიზმის იდეა გულისხმობს  აქ ჩამოსული ტურისტები 

ეზიარონ, ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ სხვადასხვა  ეთნოსის (ქართული, 

აზერბაიჯანული,  სომხური და სხვა )  ტრადიციებსა და კულტურას.  

 

 ამ მიმართულებით უკვე გადადგმულია რიგი ნაბიჯები, შემუშავებული 

გვაქვს მარშუტები და უკვე მივიღეთ რამდენიმე ტურისტების ჯგუფიც.  

პირველი ჯგუფი იმირის გათხრების წარმოებისას  ქართველი და კანადელი 

არქეოლოგები იყვნენ. რომლებიც ეწვივნენ აზერბაიჯნულ ოჯახს   დამია 

გეურარხში, სადაც გაეცვნენ ჩაის სმის კულტურას, მათ სამზარეულოსა და 

ტრადიციებს. ასევე, დათვალიერეს მუნიციპალიტეტში არსებული რამოდენიმე 

კულტუტული მემკვიდრეობის ძეგლი.  

 პოლონურ მხარესთან მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად, 

მუნიციპალიტეტს  ესტუმა  პოლონელი ტურისტული  ჯგუფიც, რომლებიც 

სტუმრად იმყოფებოდნენ ქართულ და აზერბაიჯანულ ოჯახებში.  

 



ტურისტებმა მუნიციპალიტეტში მოქმედ ქორეოგრაფიულ ანსამბლებს 

ჩაუტარეს მასტერკლასები პოლონურ ეროვნულ ცეკვებში და ისწავლეს 

ქართული ტრადიციული ცეკვის რამდენიმე ილეთი. 

 

 11 მარტს მივიღეთ ქართველი და უკრაინელი მოლაშქრეთა ჯგუფი, 

რომლებმაც მოინახულეს  ხოჟორნისა და ხორაკერტის გუმბათის  ტაძრები.   

 

 აღსანიშნავია ის, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტურისტული ხედვა 

ხელს შეუწყობს როგორც რეგიონის პოპულარიზაციას ასევე, მეტად  გაზრდის 

საქართველოს ცნობადობას მსოფლიოში, ტურისტების შემოდინება კი 

ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობას მნიშვნელოვნად 

გააუმჯობესებს. 

 
 

 
 

 


