
 

 

 

 

 

მესამე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 

 

თარიღი: 28 მაისი, 2020 წელი 

დრო: 16:00 -18:00 

შეხვედრის ადგილი: Zoom-ის ფორმატით 

 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 

 

1. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო 
2. მურმან მარგველაშვილი  - მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის 
3. ლაშა ტუღუში - ლიბერალური აკადემია თბილისი 
4. თამაზ ვაშაკიძე - საწარმოთა ინოვაციური განვითარების ცენტრი 
5. მანანა დევიძე - ფონდი „კავკასიის ეკოლოგია“ 
6. ნუგზარ უფლისაშვილი - საქართველოს ენერგო რესურსების ეფექტურად გამოყენების 

ასოციცია 
7. აკაკი ფანჩულიძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-

საქართველო 
8. დავით ცისკარიძე - საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების ცენტრი. 
9. რუსუდან სიმონიძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-

საქართველო 
10. გიორგი მუხიგულიშვილი - მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის 
11. გიორგი ძამუკაშვილი - სათემო ფონდი ”ადგილის დედა” 
12. ქეთევან ცხაკაია - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი”  
13. ანზორ დუნდუა - საქართველოს ენერგო-რესურსების ეფექტურად გამოყენების 

ასოციაცია 
14. ნატო არღვლიანი - „ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს შორის მშვიდობის სამოქალაქო 

პლატფორმა“  
 



 

 

 

 

განსახილველი საკითხები:  

1. საქართველოს კანონმდებლობის და ევროპული კანონმდებლობის 

მოთხოვნები საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის  და - ენერგეტიკის და 

კლიმატის სამოქმედო გეგმის მიმართ - მურმან მარგველაშვილი, WEG  

2. კითხვა -პასუხი და დისკუსია-  სამოქალაქო საზოგადოების მოთხოვნები და 

მოსაზრებები ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტის და მისი შემუშავების 

პროცესის მიმართ   

3. შეჯამება და რეკომენდაციები  

 

 

მესამე სამუშაო ჯგუფის  შეხვედრა გახსნა ჯგუფის კოორდინატორმა, მურმან მარგველაშვილმა. მან 

ჯგუფის წევრებს გააცნო შეხვედრის დღის წესრიგი და განსახილველი საკითხები. მეორე სამუშაო 

ჯგუფის ეს შეხვედრა მთლიანად დაეთმო ენერგეტიკის საკითხებს.  

სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორმა, მურმან მარგველაშვილმა ისაუბრა ენერგეტიკური სტრატეგიისა 

და ხედვის არარსებობის შესახებ. ეს საკითხი ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის ზოგადად ენერგეტიკის 

სფეროს წარმომადგენლებისთვის, რადგან არ არსებობს კონკრეტული სტრატეგია, რომელიც 

განსაზღვრავს ქვეყნის ხედვას და სამომავლო გეგმებს ენერგეტიკის სფეროში.  აღნიშნულ საკითხზე 

არაერთი შეხვედრა გაიმართა კახა კალაძესთან, რომელიც იმ დროს ენერგეტიკის მინისტრის 

თანამდებობას იკავებს, თუმცა მისი  მინისტრობის პერიოდში ვერ მოხერხდა აღნიშნულ საკითხზე 

შეთანხმება და საერთო ხედვის ჩამოყალიბება.  

დღეს, როდესაც გაუქმებულია ენერგეტიკის სამინისრტო, ეს პრობლემა უფრო მეტად აქტუალურია 

და მისი გადაჭრაც მეტ ძალისხმევას საჭიროებს. ჯგუფის კოორდინატორმა ასევე ისაუბრა ასოცირების 

ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შესრულების საკითხზეც. განიხილეს 



საქართველოს კანონმდებლობის და ევროპული კანონმდებლობის მოთხოვნები საქართველოს 

ენერგეტიკული პოლიტიკის  და - ენერგეტიკის და კლიმატის სამოქმედო გეგმის მიმართ.  

მცირე მოხსენებების შემდეგ, სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაგრძელდა დისკუსიის ფორმატში. ჯგუფის 
წევრები აქტიურად იყვნენ ჩართულები და აფიქსირებდნენ თავიანთ მოსაზრებებს. 

 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე  

 


