
1 
 

 

 

 

გარემოსდაცვითი  და კლიმატის ცვლილების მიმართულებით  ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტში  დაგეგმილი და შესრულებული  საქმიანობების მონიტორინგი 

 

ასოციაცია  დეა  

ავტორი მადონა ხარებავა 

 

რეზიუმე 

2020 წელს  ფონდის „კავკასიის ეკოლოგია“ კოორდინაციით განხორციელდა პროექტი  

„ასოცირების შეთანხმებით აღებული ჩარჩოდირექტივების (WFD, MSFD, 

ბიომრავალფეროვნება), ენერგეტიკული რესურსების გამოყენებისა და კლიმატის 

ცვლილების შერბილების ვალდებულებათა შესრულების მონიტორინგი დასავლეთ 

საქართველოს მუნიციპალიტეტებში (ბათუმი, ქობულეთი, ფოთი, ზუგდიდი), 

COVID-19 პანდემიის პირობებში”. 

პროექტის  განხორციელებაში, სხვა ორგანიზაციებთან ერთად, როგორც 

თანააპლიკანტი,    მონაწილეობდა  ასოციაცია ,,დეა’, რომლის   ძირითადი  საქმიანობა 

მოიცავდა   გარემოსდაცვითი  და კლიმატის ცვლილების მიმართულებით 

მუნიციპალიტეტში  დაგეგმილი და შესრულებული  საქმიანობების მონიტორინგს  და   

აღნიშნულ პროცესებში  ადგილობრივი თვითმმართველობების როლის შეფასებას 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე.  

დოკუმენტის მიზანია:    ევროკავშირსა და  საქართველოს  შორის ასოცირების  

შეთანხმებით აღებული ჩარჩო დირექტივების (WFD, MSFD, ბიომრავალფეროვნება) 

ენერგეტიკული რესურსების გამოყენებისა და კლიმატის ცვლილების შერბილების 

ვალდებულებათა შესრულების პროცესში მუნიციპალიტეტის   როლის გამოკვეთა და  

შესრულებული საქმიანობების  მონიტორინგი   ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

მაგალითზე.  
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შესაბამისად, შესწავლილ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის პოლიტიკური 

დოკუმენტები, ხელშეკრულებები ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების ჭრილში   და  შემუშავდა რეკომენდაციები. 

 

Resume 

In 2020 under the coordination of Foundation Caucasus Environment project “Monitoring of the 

implementation of obligations of framework directives (WFD, MSFD, Biodiversity), use of 

energy resources and climate change mitigation taken under the Association Agreement in the 

municipalities of western Georgia (Batumi, Kobuleti, Poti and Zugdidi) in COVID-19 

Conditions” was implemented. 

 

Together with other organizations association DEA was participating in the project 

implementation as a co-applicant. The scope of major activities of the association DEA 

covered monitoring of planned and implemented activities in the direction of environmental 

protection and climate change in the municipalities, as well as assess the role of local self-

governance in these processes based on the example of Zugdidi municipality. 

 

The aim of the document is to reveal the role of municipalities in the use of energy resources 

and climate change mitigation obligations taken under the Association Agreement between 

the European Union and Georgia (WFD, MSFD, Biodiversity), as well as monitoring of 

implemented activities based on Zugdidi Municipality example. 

 

As a result, political documents and agreements developed in the light of obligations taken 

under the Association Agreement were studied and recommendations developed. 

 

შესავალი 

გარემოს დაცვის სექტორის რეფორმირება და კლიმატის ცვლილებების 

შერბილებისკენ მიმართული ღონისძიებების სტრატეგიის შემუშვება-

განხორციელება ერთ-ერთი ვალდებულებაა, რომელიც აიღო  ქვეყანამ ევროკავშირსა 

და საქართველოს შორის გაფორმებული შეთანხმების, ასოცირების დღის წესრიგის 

სამოქმედო გეგმების საფუძველზე.  

აღნიშნული ვალდებულებები გულისხმობს გარემოსდაცვითი მმართველობის 

გაძლიერებას ახალი კანონმდებლობის მიღებითა და იმპლემენტაციით; 

საზოგადოებისათვის გარემოს შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
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უზრუნველყოფას და მის მონაწილეობას გადწყვეტილების მიღების პროცესში; 

სხვადასხვა სფეროში გარემოსდაცვითი საკითხების ინტეგრირებას; კლიმატის 

ცვლილებასთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოებას 

ევროკავშირისა და საერთაშორისო აქტებთან; გამჭვირვალობის მექანიზმის 

გაძლიერებას და სხვა. ამგვარად,  ქვეყანის მიერ მიღებული ვალდებულებები ამ 

მიმართულებით ამბიციურია და მისი წარმატებით განხორციელება მოითხოვს 

ეროვნული, რეგიონული თუ ადგილობრივი ხელისუფლების,  კერძო სექტორისა და 

სამოქალაქო საზოგადოების კოორდინირებულ მოქმედებას.  

წარმოდგენილი დოკუმენტის მიზანია: შეაფასოს, თუ როგორაა ასახული ასოცირების 

შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

პოლიტიკურ დოკუმენტებსა და საქმიანობებში.  

ასევე ანგარიშში განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა გარემოს დაცვისა და კლიმატის 

ცვლილებების პროცესში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და 

გადაწყვეტილების მიღებაში მის ჩართულობაზე, გარემოს დაცვისა და კლიმატური 

ცვლილებების საკითხებში ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის მიკუთვნებულ 

მექანიზმებზე.  

ანგარიში გვაჩვენებს, რომ ასოცირების შეთანხმების ვალდებულების 

განსახორციელებლად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტმა გადადგა მთელი რიგი 

პოზიტიური ნაბიჯები,  მაგრამ არსებობს გარკვეული პრობლემები და გამოწვევები, 

რომელთა გადაჭრა მნიშვნელოვნად გააუჯობესებს ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტის როლს გარემოსდაცვითი და კლიმატის ცვლილებების  

შერბილების პროცესში.  

ანგარიშის ფარგლებში შემუშავდა კონკრეტული რეკომენდაციები იმასთან 

დაკავშირებით, თუ როგორ და რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ასოცირების 

შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები უკეთ აისახოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის პოლიტიკურ დოკუმენტებსა და მიმდინარე საქმიანობებში.  

 

ადგილობრივი თვითმმართველობების როლის მიმოხილვა გარემოსდაცვის, კლიმატის 

ცვლილებისა და ენერგიის მიმართულებით 

ანგარიშს საფუძვლად  უდევს        სხვადასხვა წყაროდან (ინტერნეტი, ინტერვიუ და 

სხვ)   მოპოვებული ინფორმაციის,    შესაბამისი  ეროვნული კანონებისა და 

ხელშეკრულებების  ანალიზი; ასევე,  ასოციაცია ,,დეას“    მიერ,    ზუგდიდის 
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მუნიციპალიტეტისგან    გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე,  მერიისგან 

მიღებული     საჯარო ინფორმაცია  ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 

ასოცირების    შეთანხმებით    გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილებების 

შემცირების კუთხით   ინფორმაცია     მუნიციპალიტეტში    გათვალისწინებული     

საქმიანობებისა    და   მათი   მიმდინარეობის შესახებ.    

ზუგდიდის მუნიციცაპალიტეტიდან  მოთხოვნილი ინფორმაციის დროულად 

მოწოდებისა და თანამშრომლობისათვის  მადლობას ვუხდით ზუგდიდის 

მუნიციაპალიტეტის მერიას.  

ავტორი   არ გამორიცხავს,  ანგარიშში მოცემული ინფორმაციის გარდა,    ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტში     სხვა  საქმიანობების  განხორციელებას,  თუმცა    აქვე დავძენთ, 

რომ  აღნიშნული ინფორმაცია (თუ იგი არსებობს) ანგარიშის მომზადებისას უცნობი 

იყო. 

 

 პირველ ეტაზე      მიზანშეწონილად  მიგვაჩნია    მიმოვიხილოთ   ადგილობრივი 

თვთმმართველობის როლი     ასოცირების  შეთანხმებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების    შესრულებაში, განსაკუთრებით, გარემოს დაცვისა და   

კლიმატის ცვლილებების მიმართულებით.     

ვვროპის კავშირი  დეცენტრალიზაციასა და ადგილობრივი   თვითმმართველობის 

გაძლიერებას    განიხილავს, როგორც დემოკრატიზაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

კომპონენტს. პარტნიორ  ქვეყნებთან  თანაშრომლობისას   ევროკავშირი მთავარ   

აქცენტს   აკეთებს  ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა   დეცენტრალზაცია, 

ადგილობრივი   ხელისუფლებისთვის ფინანსური  რესურსების გამოყოფა, 

ადგილობრივი მოხელეების  შესაძლებლობათა   გაძლიერება, ადგილობრივ  

ხელისუფლებათა ეროვნული ასოციაციების ჩართვა ეროვნული და ადგილობრივი  

პრიორიტეტების დაგეგმვასა და  შესრულებაში და  სხვ.  

 ევროკავშირსა და საქართველოს  ასოცირების შეთანხმება,     თავი 21. ,,რეგიონული   

განვითარება , თანამშრომლობა   საზღვრისპირა და  რეგიონულ დონეზე“, მუხლი  

373 -  განსაზღვრავს    რეგიონული და ადგილობრივი ხელისუფლების        

ვალდებულებებს. აღნიშნული მუხლის თანახმად:  

,,მხარეები დაეხმარებიან და განამტკიცებენ ადგილობრივი ხელისუფლების 

ჩართულობას რეგიონული პოლიტიკის თანამშრომლობაში, რაც მოიცავს 

საზღვრისპირა თანამშრომლობასა და მართვის შესაბამის სტრუქტურებს; 

გააღრმავებენ თანამშრომლობას ურთიერთხელსაყრელი საკანონმდებლო ჩარჩოს 

ჩამოყალიბების გზით; განამტკიცებენ და განავითარებენ ინსტიტუციური 

შესაძლებლობების ამაღლების საშუალებებს და ხელს შეუწყობენ საზღვრისპირა და 

რეგიონული ეკონომიკური და ბიზნესკავშირების გაძლიერებას“. 
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რეგიონულ და ადგილობრივ ხელისუფლებებთან  თანამშრომლობის ეფექტურობის 

მიზნით, 373-ე მუხლის  მე-2 პუნქტი  ითხოვს   ცენტრალურ და ადგილობრივ 

საჯარო სამსახურებს შორის ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ ურთიერთქმედებათა  

ინსტრუმენტების გაუმჯობესებასა   და ადგილობრივი თვითმმართველობების 

შესაძლებლობების განვითარებას. კერძოდ: 

(a) რეგიონული პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში, 

ინსტიტუტებს შორის კოორდინაცია, კერძოდ კი, ცენტრალურ და ადგილობრივ 

საჯარო სამსახურებს შორის ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ ურთიერთქმედებათა 

მექანიზმების გაუმჯობესება; 

 (b) სახელმწიფო ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების შესაძლებლობების 

განვითარება, რათა ხელი შეეწყოს ორმხრივად მომგებიან საზღვრისპირა 

თანამშრომლობას ევროკავშირის პრინციპებისა და პრაქტიკის შესაბამისად; 

 (c) რეგიონული განვითარების პოლიტიკის შესახებ ცოდნის, ინფორმაციისა და 

საუკეთესო პრაქტიკის ურთიერთგაზიარება, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი 

თემების ეკონომიკურ კეთილდღეობასა და რეგიონების თანაბარზომიერ 

განვითარებას. 

 საქართველო 2006 წელს შეუერთდა  “ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ 

ერთეულებს,  ხელისუფლების ორგანოებს შორის ტრანსსასაზღვრო 

თანამშრომლობის შესახებ სახელმძღვანელო ევროპულ კონვენციას“, რითაც 

უზრუნველყოფილია  საქართველოს საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროცესებში 

ადგილობრივი ხელისუფლებებისა და თემების მონაწილეობა. 

 ასოცირების  ხელშეკრულება  ყველა დონის საჯარო უწყებისგან, მათ შორის 

თვითმმართველობებისგან, ითხოვს ევროკავშირის ძირითადი სამართლებრივი 

ნორმების დაცვას. 

 

გარემოს დაცვა  და კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებები  

აღნიშნულ საკითხებს  ეთმობა ასოცირების შეთანხმების მე-6 კარის მესამე და  

მეოთხე თავები.  მასში მოცემულია ზოგადი დათქმები მხარეთა შორის 

თანამშრომლობის პრიორიტეტებზე. მათ შორისაა თანამშრომლობა განვითარების 

პოლიტიკაში გარემოს საკითხების ინტეგრირებისთვის. კერძოდ, შეთანხმების 302-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „თანამშრომლობა მიზნად ისახავს გარემოს დაცვის 
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საკითხების ინტეგრირებას არა მხოლოდ გარემოსდაცვით პოლიტიკაში, არამედ 

პოლიტიკის სხვა სფეროებშიც“. 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (მუხლი 

2.6) შესაბამისად,  2016 წელს  შემუშავებული იქნა გარემოს დაცვის მოქმედებათა 

მესამე ეროვნული პროგრამის 2017-2021 (NEAP-3) გეგმა და ასევე “გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსი“, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2017 წლის  1 ივნისს  

დაამტკიცა.   

იმისათვის, რომ სხვადასხვა სექტორს შორის თვითმმართველობების მიერ 

დაგეგმარების პროცესი მიმდინარეობდეს გარემოს დაცვის ასპექტების 

გათვალისწინებით, აღნიშნულ კოდექსს  შემოაქვს  გარემოსდაცვითი შეფასების 

სისტემა.  

მეოთხე თავის  308-ე მუხლის თანახმად, ყველა დონეზე   ხელი უნდა შეეწყოს 

კლიმატის ცვლილებების შერბილებისკენ მიმართული   ღონისძიებების 

განხორციელებას   და კლიმატთან დაკავშირებული საკითხების დარგობრივ 

პოლიტიკაში ინტეგრაციას.  

 მუხლი 310  განსაზღვრავს,    საერთო ინტერესების გათვალისწინებით, 

თანამშრომლობის ფარგლებში  სხვადასხვა საკითხში  სტრატეგიისა და გეგმების 

შემუშვება- განხორციელებას,  როგორებიცაა:  (a) „ადაპტაციის ეროვნული სამოქმედო 

გეგმა“ (NAPA); (b) „დაბალი ემისიების განვითარების სტრატეგია“ (LEDS); „ეროვნულ 

დონეზე მისაღები შემარბილებელი ზომები’’. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ  გარემოს დაცვის სფეროში ადგილობრივი 

თვითმმართველობებისათვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ნარჩენების 

მართვის პოლიტიკა.  

  ევროკავშირის ინიციატივები,  როგორც ადგილობრივი და რეგიონული 

ხელისუფლების ჩართვის ინსტრუმენტები  ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების 

შესრულების პროცესში  

1.  ევროკავშირის ინიციატივა  ,,მერების შეთანხმება“ შეიქმნა 2008 წელს,   

ევროკავშირის კლიმატისა და ენერგოპაკეტების მიღების შემდეგ. აღნიშნული 

შეთანხმება წარმოადგენს ადგილობრივი  და რეგიონული ხელისუფლების ჩართვის 

ინსტრუმენტს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების შესრულების პროცესში, 

კლიმატის ცვლილებების შერბილებასა და გარემოსდაცვითი პრობლემების 

მოგვარებაში.   მერების შეთანხმება აერთიანებს ადგილობრივ და რეგიონულ 

ხელისუფლებებს,  რომლებიც ნებაყოფლობით იღებენ ვალდებულებას, გაზარდონ 
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ენერგოეფექტურობა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება თავიანთ 

დაქვემდებარებაში მყოფ ტერიტორიებზე. აღნიშნული   შეთანხმებით ევროკავშირი  

აღიარებს   ადგილობრივი და რეგიონული   ხელისუფლების  მნიშვნელოვან როლს  

ენერგეტიკული და კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული  ამოცანების 

შესრულებაში. 

,,მერების შეთანხმების“ მიზანია ხელმომწერებმა თავიანთ დაქვემდებარებაში 

არსებულ ტერიტორიებზე 2020 წლისათვის, მინიმუმ, 20%-ით შეამცირონ  

ნახშირორჟანგის   ემისიები და მნიშვნელოვანი   წვლილი შეიტანონ მწვანე, 

ეკოლოგიურად ორიენტირებული ეკონომიკის განვითარებაში.   

შეთანხმების თანახმად, თავდაპირველად, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა   

შეიმუშავოს მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმა (SEAP), რომელშიც გაიწერება 

ის  საქმიანობები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ენერგიის დაზოგვას, სუფთა და 

ფინანსურად ხელმისაწვდომი ენერგიით სარგებლობის მექანიზმის ჩამოყალიბებას. 

გეგმის შემუშავებიდან ორ წელიწადში ერთხელ მუნიციპალიტეტმა  უნდა 

მოამზადოს მონიტორინგის ანგარიში,  ამავდროულად, აღნიშნული   ვალდებულების  

შესრულების მიზნით  მუნიციპალურ დონეზე უნდა  მოახდინოს  იმ სტრუქტურის 

იდენტიფიცირება, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება შესაბამისი ინფორმაციის 

შეგროვებასა და მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის 

შესრულება/მონიტორინგზე. 

SEAP გეგმის მომზადების შემდეგ ადგილობრივმა  ხელისუფლებამ  უნდა  შეიმუშოს  

ადგილობრივი  მდგრადი   ენერგეტიკული პოლიტიკა და მოამზადოს  

ნახშირორჟანგის გაფრქვევების საბაზისო კადასტრი. აღნიშნული პროცესების 

მიმდინარეობისას ევროკომისიის გაერთიანებული კვლევითი ცენტრი მხარს უჭერს 

ხელმომწერ ქალაქებს სამეცნიერო და ტექნიკური მიმართულებით. 

დღეისათვის  „მერების შეთანხმების“ ხელმომწერია 14 ადგილობრივი 

ადმინისტრაციული სუბიექტი: 10 ქალაქი და 4 მუნიციპალიტეტი. 

2. ,, მერები ეკონომიკური  ზრდისთვის“ - ინციატივას ხელი მოეწერა 2016 წელს. მისი  

მიზანია  მერებისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე  

მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის.  განვითარების პროცესის  არსია 

გააუმჯობესოს  ადგილობრივი ბიზნეს გარემო, შექმნას  ხელშემწყობი პირობები 

კერძო სექტორის მიერ მართული ეკონომიკური  განვითარებისა და  დასაქმების 

გაზრდისთვის. პროცესი ითვალისწინებს დაინტერესებული მხარეების (ბიზნესი, 

სამოქალაქო საზოგადოება, მოქალაქეები)  სრულად  ჩართულობას.  ამავდროულად,   
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ეკონომიკური ზრდა   აუცილებლად უნდა იყოს მდგრადი, გარემოს დაცვისა   და  

საზოგადოებრივი თვალსაზრისით.   

 როგორც  ზემოთ აღვნიშნეთ,  ევროკავშირის ინიციატივები ,,მერების შეთანხმება” და 

,,მერები  ეკონომიკური ზრდისთვის“  არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები  

ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების ჩართვისა  ევროკავშირის 

ასოცირების შეთანხმების შესრულების პროცესში. ამდენად,   მნიშვნელოვანია, 

აღნიშნული  ინიციატივების ფარგლებში  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მიერ     

განხორციელებული და დაგეგმილი საქმიანობები.  

,,მერების შეთანხმებას“       ზუგდიდმა, როგორც  თვითმმართველმა ქალაქმა,  ხელი 

მოაწერა  2013 წელს.  შეთანხმების ფარგლებში  2014 წელს ამერიკის შეერთებული 

შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს  ფინანსური და  ტექნიკური 

მხარდაჭრით  შემუშავდა ქალაქ ზუგდიდის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 

სამოქმედო პროგრამა, ხოლო 2015 წლის 7 აგვისტოს  ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის #1245 ბრძანებით შეიქმნა კლიმატის ცვლილების, გარემოს დაცვისა  და 

მდგრადი სოფლის მეურნეობის საკითხების სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ორგანიზებას 

უწევდა  გეგმის მიხედვით საქმიანობების შესრულებას.      2018 წელს ქ. ზუგდიდისა   

და თემის  მუნიციპალიტეტები  გაერთიანდნენ.   გაერთიანებულმა  

მუნიციპალიტეტმა   აღნიშნულ  შეთნხმებას ხელი მოაწერა 2018  წელს,   დაინიშნა  

მდგრადი ენერგეტიკის   განვითარების   სამოქმედო  გეგმის მომზადებაზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურული  ერთეული-  ეკონომიკისა და  მუნიციპალური 

მართვის სამსახური.       მიუხედავად იმისა, რომ   არ მომხდარა მდგრადი 

ენერგეტიკის   განვითარების   სამოქმედო  გეგმის     განახლება,   ზუგდიდის 

მუნიციაპალიტეტის მიერ   მერების შეთანხმების  ფარგლებში  შესრულდა  და 

მიმდინარეობს გეგმის მიხედვით საქმიანობების შესრულება. მათ შორისაა ქვემოთ 

მოცემული მიმდინარე და დასრულებელი პროექტები: 

1. დასრულდა #16 საბავშვო ბაღის თბოიზოლაციის სამუშაოები, რამაც გამოიწვია 

საწვავი აირის 70%-ით შემცირება. ასევე მიმდინარე ეტაპზეა ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის თბოიზოლაციის 

სამუშაოები.  

2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სრულად შეიცვალა გარეგანათების სისტემა. 

გამოიყენეს ეკონათურები, შესაბამისად, 30 %-ით შემცირდა ელ. ენერგიის 

მოხმარება.  

3. მოხდა ცაიშის ბუნებრივი თერმული წყლების გამოყენების ხელშეწყობა, 

შედეგად შეიქმნა ხელსაყრელი გარემო ბიზნესის განვითარებისათვის. 
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განხორციელდა სათბურებამდე მისასვლელი საავტომობილო გზების 

რეაბილიტაცია.  

4. თითქმის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში გაუმჯობესდა სატრანსპორტო 

მომსახურეობა, რამაც მოსახლეობას მისცა ბაზარზე მეტი პროდუქტის გატანის 

შესაძლებლობა.  

5. აღდგა/რეკონსტრუირდა ქ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი. შედეგად გაიზარდა 

დასვენების პარკების მოცულობა.  

 

2018-2020 წლებში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიამ მონაწილეობა მიიღო 

პროექტში - „ტყის მდგრადი მართვა კლიმატის ცვლილების მიმართ მდგრადი 

სოფლის განვითარებისთვის“ (დონორი - ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა - 

ADC). 2020 წლის ბოლომდე გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელთან (CENN). 

აღნიშნულ ორგანიზაციას უსასყიდლო უზურფუქტით გადაეცა ფართი ეკოჰაბის 

მოსაწყობად. პროექტის ფარგლებში მერიის თანამშრომლების მონაწილეობით 

ორჯერ დასუფთავდა ანაკლიის ზღვისპირა ზოლი. ასევე მერია მონაწილეობს CENN-

ის მიერ პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ შეხვედრა-სემინარებში და 

უზრუნველყოფს მას საჭირო სივრცით.  

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია მხარს უჭერს და პარტნიორობას უწევს 

ახალგაზრდული გარემოსდაცვითი სასკოლო კონკურსის („ნიკო კეცხოველის 

სახელობის პრემია“) რეგიონულ შეხვედრებს, უზრუნველყოფს ამ ღონისძიებებს 

სივრცით და აწესებს სპეციალურ პრიზებს მონაწილეებისათვის.  

,,მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ - აღნიშნულ  ინიციატივას ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი  2018 წელს  მიუერთდა.  2019 წელს   ადგილობრივი 

თვითმმართველობის, კერძო  და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების  

მონაწილეობით შემუშავდა    ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების გეგმა  2020- 2021 წლებისთვის.   ეს უკანასკნელი 

ორიენტირებულია, ერთი მხრივ, სწრაფი და ეფექტიანი ადგილობრივი   

ეკონომიკური ზრდის  ხელშეწყობაზე, რაც განაპირობებს   მუნიციპალიტეტში 

არსებული ეკონომიკური პრობლემების  მოგვარებაში წვლილის შეტანას, სამუშაო 

ადგილების შექმნას,  მეორე მხრივ,   ეკონომიკური განვითარების  პროცესში   ბიზნეს 

სექტორისა და    მოსახლეობის  საყოველთაო ჩართულობაზე.    
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 ზუგდიდის საშუალოვადიანი სოციალურ-იეკონომიკური განვითარების გეგმა  (2020 -

2023)  

დოკუმენტი წარმოადგენს ზუგდიდის საშუალოვადიან სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების ძირითად გეგმას, რომელიც ასახავს ადგილობრივი, ეკონომიკური 

განვითარების ხედვას, მიზნებს, ამოცანებსა და მათი მიღწევის კონკრეტულ 

მექანიზმებს (დამტკიცებულია საკრებულოს მიერ  03.07.2020, განკარგულება #73 ) . 

 გეგმა მომზადდა  პროექტის „მონაწილეობითი ადგილობრივი განვითარება“, 

აგრეთვე, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტების, „რეგიონული და 

ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში (FRLD 2)” და 

„დეცენტრალიზაციისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა ადგილობრივ დონეზე 

(DGG)”, ფარგლებში, კონტრაქტორი ორგანიზაციის საქართველოს ახალგაზრდა 

ეკონომისტთა ასოციაციის (AYEG) მონაწილეობით, დანიის საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და 

ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) ფინანსური მხარდაჭერით.  გეგმის 

შემუშავების  პროცესში  აქტიურად მონაწილეობდა ბიზნეს სექტორი და სამოქალაქო 

საზოგადოება. 

 

 გეგმა მოიცავს   სამწლიან პერიოდს  (2020 - 2023) და ორიენტირებულია  

ადგილობრივ  სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე,  მუნიციპალიტეტის 

კონკურენტული  უპირატესობებისა და ძლიერი მხარეების მაქსიმალურ 

გამოყენებაზე.  

გეგმის თანახმად, მუნიციპალიტეტის მერიის ხედვას წარმოადგენს, ადგილობრივი 

ბიზნესის   განვითარების ხელშეწყობის მიზნით,  საუკეთესო გარემოს შექმნა და 

დასაქმებაზე ორიენტირებული, სწრაფად მზარდი მდგრადი ეკონომიკის   

განვითარება,    მუნიციპალიტეტისა და რეგიონის   პრიორიტეტული ეკონომიკური 

მიმართულებების გათვალისწინებით.   ეს გაზრდის ადგილობრივ  შემოსავლებს, 

როგორც წინაპირობას ცხოვრების დონის მნიშვნელოვანი ამაღლებისა და 

მოსახლეობის ხანგრძლივი კეთილდღეობისთვის. 

 

გეგმა შედგება 3 მიზნისა და  4 ამოცანისგან. თითოეული  ამოცანა გაწერილია   

კონკრეტული საქმიანობების   დონეზე, გეგმას თანდართული აქვს 2020- 2021 წლების 

სამოქმედო გეგმა    და  მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა.  

 

განვითარების გეგმის მიზნებია : 
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 მოსახლეობის საცხოვრებელი და ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება; 

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა;  

  ეკოლოგიური გარემოს  გაუმჯობესება. 

ის ფაქტი, რომ გეგმა     განსაკუთრებულ  ყურადღებას ამახვილებს    და   ერთ-ერთ 

მიზნად   ეკოლოგიური გარემოს   გაუმჯობესებას ისახავს, მისასალმებელია, თუმცა: 

1.   მიზნის მისაღწევად დაგეგმილ  ღონისძიებებში    ძირითადი    აქცენტი 

კეთდება  ნარჩენების მართვასა და   სტანდარტული  და უსაფრთხო   

ნაგავსაყრელების მოწყობაზე. ღონისძიებები   არ ითვალისწინებს  სხვა   ისეთ 

ქმედებებს, რომლებიც    კლიმატის ცვლილებების  შერბილებისკენ იქნება 

მიმართული;  

2. არ  არის  გათვლილი ის რისკები, რომლებიც შეიძლება  გამოიწვიოს  პირველი 

და მეორე მიზნების  (მოსახლეობის საცხოვრებელი და ბიზნესგარემოს 

გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა) 

მიღწევისთვის    დაგეგმილმა საქმიანობებმა გარემოსა და კლიმატური 

ცვლილებების ზემოქმედების მიმართულებით.  თუმცა     ასოცირების 

ხელშეკრულება  ითხოვს  სხვადასხვა სექტორს შორის ურთიერთმიმართებისა 

და  თვთმმართველობის  მიერ  დაგეგმარების  პროცესი  მიმდინარეობდეს  

გარემოს დაცვისა და   კლიმატური ცვლილებების შერბილებისკენ 

მიმართული ასპექტების გათვალისწინებით.   ეს მიუთითებს იმაზე, რომ   

ადგილობრივ ხელისუფლებაში  ვერ აღიქვამენ მნიშვნელოვან  კავშირს  

ადგილობრივი  ეკონომიკის განვითარებას,  სხვადადასხვა   სოციალური 

პროგრამის  განხორციელების მიზნით  დაგეგმილ საქმიანობებს,   გარემოსა და  

კლიმატის  ცვლილებებით გამოწვეულ რისკებს შორის.  

 

 შედეგები და დასკვნები 

 2018   წლიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები    გადაიდგა  

გარემოს დაცვისა და კლიმატის   ცვლილებებების საკითხების  მუნიციპალიტეტის  

სხვადასხვა პროგრამასა     და პროექტში     ინტეგრირების მიმართულებით.     2018 

წელს     ზუგდიდის   მუნიციპალიტეტი მიუერთდა   ევროკავშირის ინიციატივებს- 

,,მერების შეთანხმებას“, ხოლო 2019 წელს  შეთანხმებას   ,,მერები ეკონომიკური  

გაძლიერებისთვის“.    
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 მუნიციპალიტეტს შეიმუშავებული აქვს ზუგდიდის  საშუალოვადიანი,   

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმა  ( 2020 -2023). ამ უკანასკნელის ერთ-

ერთი მიზანია   ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება, რისთვისაც დაგეგმილია  

სხვადასხვა საქმიანობის განხორციელება.    თუმცა   ადგილობრივი ბიუჯეტის   

სიმწირე აღნიშნული გეგმით დასახული საქმიანობების წარმატებით 

განხორციელებას სათუოს ხდის. 

 სწორედ  ბიუკეტის დეფიციტის გამო,  მუნიციპალური პროგრამები, ძირითადად, 

ორიენტირებულია არა განვითარების მიზნებზე, არამედ მუნიციპალური 

მომსახურებების (საბავშვო ბაღების შენახვის, ნარჩენების გატანის, ერთჯერადი 

სოციალური დახმარებების) მინიმალური დონის შენარჩუნებაზე.  ადგილობრივი 

ბიუჯეტების სიმწირე ასევე ხშირად  განაპირობებს იმას, რომ      მუნიციპალიტეტი  

ხანმოკლე    ეკონომიკურ ეფექტებზე ფოკუსირდება და   კლიმატურ ცვლილებებსა   

და    ხანგრძლივ ეკონომიურ შედეგებს უგულებელყოფს.  

გასაუმჯობესებელია  ადგილობრივი კადრების   უნარები გარემოს დაცვისა და  

კლიმატის ცვლილებების საკითხებში.   

სუსტია თანამშრომლობის მაგალითები გარემოსდაცვითსა და კლიმატის 

ცვლილებებზე მომუშავე   არასამთავრობო ორგნიზაციებთან,  თუმცა არის  ამგვარი 

საქმიანი ურთიერთობის  ცალკეული   წარმატებული შემთხვევებიც (კავკასიის 

გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი, პროექტში - „ტყის 

მდგრადი მართვა კლიმატის ცვლილების მიმართ მდგრადი სოფლის 

განვითარებისთვის“, ახალგაზრდული გარემოსდაცვითი სასკოლო კონკურსი). 

 

რეკომენდაციები 

ადგილობრივ დოკუმენტებსა და საქმიანობებში, გარემოს დაცვითი და კლიმატის 

ცვლილებების საკითხების უკეთ ინტეგრირების მიზნით,   აუცილებელია 

გადაიხედოს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დოკუმენტები და შევიდეს მასში 

შესაბამისი ცვლილებები;     

ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ განსახორციელებულ 

ინფრასტრუქტურულ პროექტებში შეფასდეს პროექტის ადგილობრივ გარემოსა და 

კლიმატზე ზემოქმედება და ამის შესახებ ეცნობოს საზოგადოებას; 
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სასურველია,ზუგდიდის მერთან არსებულ, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში 

პერიოდულად განიხილებოდეს მუნიციპალიტეტში გარემოსდაცვასა და კლიმატის 

ცვლილებასთან დაკავშირებული პრობლემები და გამოწვევები, შემუშავდეს 

რეკომენდაციები და  წარედგინოს საჯარო მოხელეებსა და საზოგადოებას; 

სასურველია მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეებს ჩაუტარდეთ ტრენინგები 

ევროკავშირსა და საქართველოს ასოცირების შეთანხმები გათვალისწინებულ 

ვალდებულებებზე   გარემოსდაცვით და კლიმატის ცვლილებების ჭრილში; 

 

გამოყენებული  ლიტერატურა 

1. ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის 

ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს, მეორე მხრივ, 

საქართველოს შორის;    

2. საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკა RoadMap2EU მეტი 

ინტეგრაცია ახალი შესაძლებლობებისათვის! საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო, 2019;  

3. ინიციატივის ,,მერები ეკონომიკური ზრდისთვის” მთავარი პრინციპები და 

მიდგომები, 2017 "მერები ეკონომიკური ზრდისთვის", სამდივნო, სათაო 

ოფისი (თბილისი, საქართველო): პიტერ კორსბი, პროექტის ხელმძღვანელი 

იულია ძინგაილო, რეგიონალური კოორდინატორი/ კომუნიკაციის მენეჯერი 

თამარ ბეჟანიშვილი, ოფისმენეჯერი;  

4. „კლიმატის ცვლილების შესახებ“ ჩარჩო-კონვენციის ეროვნულ დონეზე 

განხორციელება; ინსტიტუციური მოწყობის, მონიტორინგისა და ანგარიშგების 

შესაძლებლობათა შეფასება;   

5. საქართველო-ევროკავშირის 2017-2020 წლების ასოცირების დღის წესრიგის 

შესრულება; სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება,  ფონდი „ღია საზოგადოება 

– საქართველო,  2018; 

6. „კლიმატის ცვლილების შესახებ“ ჩარჩო-კონვენციის ეროვნულ დონეზე 

განხორციელება; ინსტიტუციური მოწყობის და მონიტორინგისა და 

ანგარიშგების შესაძლებლობათა შეფასება,  2017; 

7. ასოცირების ხელშეკრულება და ადგილობრივი თვითმმმართველობა 

საქართველოში, 2017 წელი;   

8. ადგილობრივი თვითმმართველობა; ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარებისთვის საჭიროებათა კვლევა, თბილისი 2018;   
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9. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი 

(2020 - 2023), 2020;  

10. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა, 2020-2021 წლები, 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია, 2019 წელი. 

 


