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ENPARD............. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა
EPF..................... ევროპის ფონდი
EU ..................... ევროკავშირი
FAO ................... გაერთიანებული ერების სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
GEL ................... ქართული ლარი
GITA................... საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
GNTA.................. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო
GoG.................... საქართველოს მთავრობა
HA...................... ჰექტარი
HCV ................... ჰეპატიტი C ვირუსი
HH...................... ოჯახი
HIV/AIDS ......... ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი და შეძენილი იმუნური დეფიციტის სინდრომი
IDPs .................. იძულებით გადაადგილებული პირები
IRDG.................. EU-ის მიერ დაფინანსებული (ENPARD III) პროექტი „სოფლის განვითარება
საქართველოში“ (UNDP)
IT........................ საინფორმაციო ტექნოლოგია
kWh .................. კილოვატი საათი
L/d .................... ლიტრი დღეში
LAG.................... ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი
LDS.................... ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
LLC..................... შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
MAR................... მუნიციპალური შეფასების ანგარიში
MEPA................. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
MoH/MoLHSA. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტრო
MSW................... მუნიციპალური მყარი ნარჩენები
NALAG............... საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია
NCDC................. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
NEA.................... გარემოს ეროვნული სააგენტო
NEAP.................. გარემოს დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა
NEET ................. პირები, რომლებიც არ არიან ჩართული განათლებაში, ტრენინგსა და დასაქმებაში
NFA.................... ეროვნული სატყეო სააგენტო
NGOs ............... არასამთავრობო ორგანიზაციები
OECD................. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია
PHC . ................. პირველადი ჯანდაცვა
PWD................... შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები
RE&EE............... განახლებადი ენერგია და ენერგო ეფექტურობა
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RS ..................... შემოსავლების სამსახური (საქართველო)
SAGA . ............... საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია
SDGs . ............... მდგრადი განვითარების მიზნები
SESA ................. დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო
SLM.................... მდგრადი მიწის მართვა
SS....................... მყარი ნატანი
SSA.................... ეკონომიკის ცვლილებათა ანალიზი
SSA.................... სოციალური მომსახურების სააგენტო
TB . .................... ტუბერკულოზი
TOR.................... ტექნიკური დავალება
TSA..................... მიზნობრივი სოციალური დახმარება
UHC .................. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა
UNDP................. გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა
UNESCO............ გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია
UNICEF.............. გაერთიანებული ერების ბავშვთა ფონდი
UNIDO............... გაერთიანებული ერების ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია
USAID................ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
USD.................... აშშ დოლარი
VET . .................. პროფესიული განათლება
WASH ............... წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა
WHO.................. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია
WR..................... ქალთა საპირფარეშო
WWF.................. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი
WWTP................ საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობა
YB ..................... ახალგაზრდული იდეა
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1. შესავალი

პროექტის მიმოხილვა

წინამდებარე მუნიციპალური შეფასების ანგარიში (MAR, ანგარიში) წარმოადგენს EU-ის მიერ დაფი
ნანსებული და UNDP-ის მიერ განხორციელებული პროექტის „სოფლის განვითარება საქართველოში“
(IRDG) ნაწილს. პროექტი IRDG მუშაობს საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში (ლაგოდეხი, დედოფლის
წყარო, ბორჯომი, ახალქალაქი, ყაზბეგი, ქედა და ხულო). პროექტი მიმართულია საქართველოს
სოფლების გამოწვევებზე და ახორციელებს ქმედებს შემდეგის მისაღწევად: (1) მმართველობის
გაუმჯობესება სოფლის განვითარების სტრატეგიის (2017-2020), მისი სამოქმედო გეგმის და თანმდევი
პროგრამების ეფექტური დანერგვისთვის; (2) სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაციის, დასაქმების
და მომსახურებების გაუმჯობესება; (3) გარემოს, ბუნებრივი რესურსების და კლიმატის მოქმედებების
მდგრადი მართვა.

MAR მიზანი არის IRDG პროექტის 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტში პირდაპირი დახმარების ყველაზე
ეფექტური აქტივობების იდენტიფიცირება და IRDG პროექტისთვის დამატებითი ცოდნის მიცემა
არსებული ინტერვენციების დახვეწის/ცვლილების მიზნით.

მეთოდოლოგია და მიდგომა

წინამდებარე MAR-ის განმასხვავებელი ნიშნები არის მისი კონცეპტუალური მიდგომა, სხვადასხვა
სფეროს წარმომადგენელი ექსპერტებით დაკომპლექტებული გუნდი და ყოვლისმომცველი კვლევისა და
ანალიტიკური მეთოდები, რომლებიც გამოიყენება მუნიციპალიტეტებში სოფლის განვითარების ყველა
მნიშვნელოვანი მიმართულების შესაფასებლად.

კონცეპტუალური მიდგომა. შინაარსის არსებითი ნაწილი ეყრდნობა ლოგიკას და ჩარჩოს, რომელიც
შემოთავაზებულია სოფლის პოლიტიკა 3.0-ის და OECD-ის მიერ მომზადებული ახალი სოფლის განვი
თარების პარადიგმის ფარგლებში.1
ახალი სოფლის განვითარების პარადიგმა2
Context speciﬁc
Multiple agents and
Multiple levels

New Global context
Private sector
NGOs

Local context
National
and subnational
govemments

International donors
Communities

Components
Governance

Multi-sector

Infrastructure

Urban-rural-linkages

Inclusiveness

Gender

Demography

Sustainability

Policy tools
● Building
government
cepacity
● Improving productivity and
resilience of substistence
agriculture
● agricultural modernisation
● Integrating ruralareas into
global value chains
● Land policy

● Promoting basic physical
infrastructure investments
● Promoting access and use
of ICTs
● Promoting rural industry
●
cottage industries
● Promoting rural industry
●
cottage industries

● Fostering urban-rural
linkages
● Developing intermediary
cities
● Better harnessing internal
and international migration
● Providing education and
training
● Ensuring basic health
● Transferring crash to
promote development
● Improving food security
● Building social capital
● Promoting community
driven development

● Mainstreaming gender
in development
● Adressing high
population growth
● Ensuring enviromental
sustainability
● Building resilience

წყარო OECD, 2016.
1
2

სოფლის პოლიტიკა 3.0 – სოფლის განვითარების ჩარჩო, OECD, 2018; ახალი სოფლის განვითარების პარადიგმა 21-ე
საუკუნეში – ხელსაწყოების ნაკრები განვითარებადი ქვეყნებისთვის, OECD, 2016
ახალი სოფლის განვითარების პარადიგმა 21-ე საუკუნეში – ხელსაწყოების ნაკრები განვითარებადი ქვეყნებისთვის, OECD, 2016
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ჩარჩოს პარადიგმა თავისი არსით წარმოადგენს მსჯელობის ჯაჭვს, რომელიც ეფუძნება უახლეს
გამოცდილებას და სოფლის ეკონომიკის განვითარების მნიშვნელოვან ცვლილებებს. პარადიგმა
ორ სიტყვაში შეიძლება ავხსნათ, როგორც: a) საბოლოო ჯამში სოფლად მაცხოვრებელი
მოსახლეობის კეთილდღეობის მაქსიმუმამდე გაზრდა, რაც ცხოვრების სახვადასხვა ასპექტებს
მოიცავს (მაგალითად, მომსახურებების ხელმისაწვდომობა; უსაფრთხოება; ჯანდაცვა; განათლება;
შემოსავალი); კეთილდღეობის მაქსიმალურის ზრდის მიღწევა შესაძლებელია პროდუქტიულობის
და კონკურენტუნარიანობის მდგრადი ზრდის საფუძველზე; c) პარადიგმა შედგება სამი თემატური
სფეროსგან (ეკონომიკა, საზოგადოება და გარემო) და 8 კომპონენტისგან. აღნიშნულ რვა კომპონენტს
აქვს მათი ზოგადი პოლიტიკის ხელსაწყოები (რომლებიც იცვლება შინაარსის შესაბამისად).
ანგარიშის ძირითადი სტრუქტურა და ფართო ანალიტიკური ჩარჩო მიჰყვება ლოგიკურ მსჯელობას,
რომელიც აღწერილია ზემოთ, რათა შემუშავდეს პოლიტიკური ინტერვენციები, რომლებიც შეესაბამება
და რეკომენდირებულია OECD-ის მიერ სოფლად ცხოვრების თითოეული სფეროს/კომპონენტისთვის,
და რომლებიც განხილულია პარადიგმაში. სხვა ინდივიდუალური ანალიტიკური ხელსაწყოები და
ინსტრუმენტები გამოიყენება ინდივიდუალური კომპონენტების ანალიზის ფარგლებში.
ექსპერტთა მულტიდისციპლინალური გუნდი. წინამდებარე ანგარიში მომზადდა ექსპერტთა
მულტიდისციპლინალური გუნდის მიერ, რომლებიც მუშაობენ სოფლის განვითარების სხვადასხვა
თემებზე კონცეპტუალური მიდგომის და მნიშვნელოვანი თემატური პრიორიტეტების გათვალისწინებით.
გუნდი აერთიანებდა ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების, ჯანდაცვის, სოციალური საკითხების,
პროფესიული განათლების და შრომით ურთიერთობების, ახალგაზრდობის, გენდერული და გარემოს
დაცვის საკითხების ექსპერტებს. ექსპერტთა სია წარმოდგენილია წინამდებარე ანგარიშის დანართში.
კვლევის და ანალიტიკური მეთოდოლოგია. კვლევის მეთოდები მოიცავს, როგორც სრულყოფილ
სამაგიდო კვლევას, ასევე პირველადი ინფორმაციის მოგროვებას.

სამაგიდო კვლევა მოიცავდა სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან და შესაბამის თემებთან დაკავშირებული
არსებული ანგარიშების მოძიებას და შესწავლას. ასევე, ინდივიდუალური მუნიციპალიტეტების და შესაბამისი
სახელმწიფო ორგანოებისგან მუნიციპალიტეტებთან დაკავშირებული სხვადასხვა ინფორმაციის მოიძიება.
მოხდა ეროვნულ, რეგიონალურ და მუნიციპალურ დონეებზე ხელმისაწვდომი სტატისტიკური ინფორმაციის
მოგროვება და ანალიზი მუნიციპალურ დონეზე.

პირველადი მონაცემების მოგროვება მოიცავდა რამდენიმე ძირითად მიმართულებას. პირველ რიგში აქ
იგულისხმება სოფლის არა-ფერმერული ეკონომიკური საჭიროებების კვლევები, რომლებიც ჩატარდა
UNDP საქართველოს „საქართველოს სოფლის განვითარების“ პროექტის ENPARD III-ის ფარგლებში.
კვლევის ძირითადი მიზანი იყო სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ეკონომიკის დივერსიფიკაციის
ძირითადი შეზღუდვების და შესაძლებლობების გამოვლენა. კვლევა აერთიანებდა ორ ქვე-კვლევას:
მოსახლეობის კვლევა და არსებული არა-ფერმერული საწარმოების კვლევა.3
გარდა ამისა, პირველადი მონაცემების მოგროვება მოიცავდა ადგილობრივ წამყვან დაინტერესებულ
მხარეებთან გასაუბრებების და სემინარების ჩატარებას: ადგილობრივი და რეგიონალური მთავრობის
წარმომადგენლები, LAGs და ინდივიდუალური ბიზნესები. გასაუბრებები მოიცავდა მათი ზოგადი
საჭიროებების, ასევე კოვიდ-19 პანდემიის ადგილობრივი ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტებზე
(ეკონომიკა, საზოგადოება, და გარემო) ზემოქმედების შეფასებას. წინამდებარე ანგარიშის დანართში
მოცემულია კონსულტაციებში მონაწილე პირთა სია.

ანალიტიკური მეთოდები მოიცავდა რეგიონალური ეკონომიკის, სოციალური და გარემოს ანალიზის
სხვადასხვა ხელსაწყოებს (მაგალითად, ეკონომიკის ცვლილებათა და განთავსების კოეფიციენტის
ანალიზი, მრავალჯერადი რეგრესიული ანალიზი ეკონომიკის შემთხვევაში და სხვა).

დოკუმენტის სტრუქტურა

წინამდებარე ანგარიში შედგება რამდენიმე თავისგან. თავი 1 – შესავალი – წარმოადგენს ამ თავს. თავი
2 – ზოგადი შინაარსი – მოკლედ მოგვითხრობს მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიული, გეოგრაფიული და
3

მეთოდოლოგიის დეტალები, ასევე კვლევის სრული ანალიტიკური ანგარიში წარმოდგენილია წინამდებარე დოკუმენტის
დანართში.
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სხვა ზოგადი მახასიათებლების შესახებ. თავი 3-დან თავი 6-ის ჩათვლით წარმოდგენილია თემატური
პრიორიტეტები – ეკონომიკა, საზოგადოება და გარემო, ასევე ისეთი პრიორიტეტული საკითხები,
როგორიცაა ინფრასტრუქტურა და სოფლის-ურბანული კაშირები. თითოეული თემატური პრიორიტეტი
მოიცავს არსებული ვითარების ანალიზს, ასევე ძირითადი პრობლემები იდენტიფიცირებულია
პრობლემების ხის ჩარჩოს საშუალებით და მიმოხილულია შესაძლო ინტერვენციები. თავი 7
წარმოადგენს დანართს, რომელიც მოიცავს თითოეული იდენტიფიცირებული ინტერვენციის დეტალურ
აღწერილობას, ასევე შესაბამისი შედეგების ჩარჩოს, ასევე სხვა შესაბამის მასალებს, რომლებიც ვერ
მოხვდა ანგარიშის ძირითად ნაწილში.

ანგარიშში გამოყენებული სიმბოლოები და დანომვრა

ანგარიში მოიცავს რამდენიმე თემატურ სფეროს, ასევე მათთვის შესაბამის ჩარევებს. იმისთვის, რომ
გამარტივდეს ანგარიშის წაკითხვა გამოყენებული იქნა პირობითი ფორმატირება, ასევე დანომვრის ან
ინდექსირების სისტემა, რათა შესაძლებელი იყოს პრიორიტეტული სფეროების შესაბამისი ჩარევების
იდენტიფიცირება (მაგალითად, ეკონომიკა, ახალგაზრდობის საკუთრები და ასე შემდეგ). ქვემოთ
მოცემული ცხრილი ასახავს პირობით ფერებს, ასევე ნომრების/კოდების სისტემას.

პირობითი ფერები
თემატური სფერი

გამოყენებული ფერის კოდი

ეკონომიკა/მულტისექტორული განვითარება
ახალგაზრდობის საკითხები
გენდერული საკითხები
ჯანდაცვა

სოციალური საკითხები
გარემო

წყარო: წინამდებარე დოკუმენტის ავტორები.

ჩარევების დანომვრა
პრიორიტეტული სფერო

ეკონომიკა/მულტისექტორული
განვითარება
საზოგადოება
გარემო

კოდი
P1
P2

P3

თემატური სფერო

ეკონომიკა/მულტისექტორული
განვითარება

EC

ახალგაზრდობის საკითხები

YU

ჯანდაცვა

HE

გენდერული საკითხები

GE

სოციალური საკითხები

SO

ურბანული-სოფლის კავშირი

UR

გარემო
წყარო: წინამდებარე დოკუმენტის ავტორები.

კოდი

EN

მაგალითისთვის, კოდი P1-GE01 მიუთითებს, რომ კონკრეტული ინტერვენცია უკავშირდება გენდერულ
საკითხებს და მიმართულია პრიორიტეტი 1 საჭიროებებისკენ (ეკონომიკური და მულტისექტორული
განვითარება), და ინტერვენციების სიაში პირველი ადგილი უკავია.
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12

ლაგოდეხი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

2. ზოგადი შინაარსი

ადგილმდებარეობა და გეოგრაფია

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი კახეთის რეგიონის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს, ზღვის
დონიდან 435 მეტრზე და ესაზღვრება მეზობელ აზერბაიჯანს. მანძილი ლაგოდეხიდან თბილისამდე
შეადგენს 149 კმ-ს (2 საათი და 22 წუთი ავტომობილით), ლაგოდეხიდან თელავამდე (რეგიონალური
ცენტრი) – 80.0 კმ (1 საათი და 16 წუთი). მუნიციპალიტეტის ფართობი დაახლოებით 890,2 კვადრატული
კილომეტრია. აქედან დაახლოებით 38,979 ha, ან მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორიის 44%
ხასიათდება მსუბუქი სუბტროპიკული კლიმატით. ტყეს 41,162 ha (46%) ფართობი უკავია. ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი ხასიათდება საშუალო სუბტროპიკული კლიმატით. ზამთარი საშუალოდ ცივია, ხოლო
ზაფხული ცხელი. საშუალო წლიური ტემპერატურა 13 გრადუსია. ნალექების წლიური რაოდენობა 650
mm-დან 1,080 mm-მდე მერყეობს. კლიმატს ახასიათებს სეტყვა და გვალვა.4

მუნიციპალიტეტის რუკა

წყარო: UNDP.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არის 15 ადმინისტრაციული-ტერიტორიული ერთეული, მათ შორის:
ლაგოდეხი და 66 სოფელი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის თითქმის მესამედი (250 კვ. კმ) ლაგოდეხის
ეროვნული პარკის დაცულ ტერიტორიებს უკავია.

მოსახლეობა, დემოგრაფია

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 41, 000 ადამიანს შეადგენს და ბოლო 10 წლის განმავლო
ბაში 2%-ით შემცირდა. მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების დაბალი მაჩვენებელი გამოწვეულია
სოფლის მეურნეობის გაძლიერებით (ძირითადად მეხილეობა, მეღვინეობა მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე და მთლიანად ალაზნის ველზე). 5,918 ადგილობრივი მოსახლე ცხოვრობს ქალაქ
ლაგოდეხში (14.2%). 17% ღებულობს სახელმწიფო პენსიას, 5% სოციალურ დახმარებას და მოსახლეობის
18.8% მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას (TSA).56 დასაქმება: სოფლის მეურნეობაში თვითდასაქმებულები
– 51.1%; საჯარო სექტორში დასაქმებულები – 8.9%; კერძო სექტორში დასაქმებულები – 4.9%; საკუთარ
4
5
6

ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2016-2020
ლაგოდეხის შუალედური განვითარების გეგმა, 2020
წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2019
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ბიზნესში დასაქმებულები – 4.1%; სხვა დროებით ან სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმებულები.7 სამუშაო
ძალა მოსახლეობის 79%-ს შეადგენს.8

დემოგრაფიის გენდერული პროფილი

გენდერული გადანაწილება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში შემდეგია – 50.3% მამაკაცები
და 49.7% ქალები. მოსახლეობის 86% ცხოვრობს სოფლად, ხოლო 14% ურბანულ დასახლებაში.
ურბანულ დასახლებებში მოსახლეობის 46.5% მამაკაცია, ხოლო 53.5% – ქალი; სოფლად, მამაკაცები
მოსახლეობის – 50.9% შეადგენენ, ხოლო ქალები – 49.1%.9 2019 წლის დეკემბრის მონაცემებით,
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტიდან სოციალური მომსახურების სააგენტოში რეგისტრირებული
ბენეფიციარების ჯამური რაოდენობა 17,663 ადამიანს შეადგენს. აქედან 52% (9,252) ქალია და 48% (8,411)
მამაკაცი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების 16% (6,673 ადამიანი) იღებს საარსებო
შემწეობას. რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს შორის 46% (3,173) მამაკაცია, ხოლო 54% (3,500) ქალი.
მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი ოჯახების შემოსავლის მთავარ წყაროს პენსია წარმოადგენს.10
პენსიონერი ქალები მოსახლეობის 67%, ხოლო მამაკაცები 33%-ს შეადგენენ.11 მიგრაციის მაჩვენებელი
მთლიანი მოსახლეობის 1%-ია. მიგრანტების 40% ქალები, ხოლო 60% მამაკაცები არიან. ქალების
51% მიგრაციის მიზეზად პირად მიზეზებს ასახელებენ (33% მამაკაც რესპონდენტებთან შედარებით).
ქალების 25% და მამაკაცების 50% მიგრაციის მიზეზი არის სამუშაო/შემოსავალი. ქალების 25% და
მამაკაცების 17%-ის მიგრაცია ხდება მომსახურებისთვის.12

მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვის პროფილი

მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვის მაჩვენებლების ანალიზი მიუთითებს იმაზე, რომ ლაგოდეხი
განეკუთვნება ბიზნესის მაღალი სიმჭიდროვის (ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი IRDG სამიზნე
მუნიციპალიტეტებში), მოსახლეობის დაბალის სიმჭიდროვის დაა ბაზრის საშუალო პოტენციალის (მანძილი
მთვარ აგლომერაციებამდე) მქონე მუნიციპალიტეტებს.

მუნიციპალიტეტის სიმჭიდროვე და ბაზრის პოტენციალის პროფილი

ბიზნ. სიმჭიდროვე (აქტ. საწარმო 1000 მოსახლ.)

დასახლების სიმჭიდროვე – საბაზრო პოტენციალი –
ბიზნესის სიმჭიდროვე (წრის ზომა)
ლაგოდეხი

დედოფლისწყარო
ყაზბეგი

ბორჯომი
ახალქალაქი
თეთრიწყარო

ხულო
ქედა

მოსახლეობის სიმჭ. (მოსახლ კმ2-ზე )

წყარო: ავტორების გათვლები.

პროფილის თანახმად, პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს ზრდადი მოსახლეობისკენ, განსაკუთრებით
კი მუნიციპალური ცენტრის გარეთ, სადაც თავმოყრილია მოსახლეობის ძირითადი რაოდენობა.
7
8
9
10
11
12

ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2016-2020
წყარო: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2014 წლის აღწერა, ლაგოდეხი
მოსახლეობის სოფლის არა-ფერმერული ეკონომიკური საჭიროებების კვლევა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2014 წლის აღწერა, ლაგოდეხი
მოსახლეობის სოფლის არა-ფერმერული ეკონომიკური საჭიროებების კვლევა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
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პრიორიტეტი (P1) –

ეკონომიკური და
მულტისექტორული განვითარება
რეგიონალური კონტექსტი

ბიზნეს სექტორის ზოგადი სტრუქტურის მიმოხილვა
შრომის ბაზარი

მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელი მიგნებები –
ბიზნეს საჭიროებები და გამოწვევები
მოკლევადიანი (კოვიდ-19 გამოწვეული) საჭიროებები
ახალგაზრდები ადგილობრივ ეკონომიკაში

ადგილობრივი ეკონომიკის გენდერული საკითხები

ძირითადი დასკვნები ეკონომიკასა და მულტისექტორულ
განვითარებაზე

12

ლაგოდეხი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

3. პრიორიტეტი 1 (P1) – ეკონომიკური და
მულტისექტორული განვითარება

წინამდებარე თავი მოიცავს სამიდან ერთერთ თემატურ პრიორიტეტს – ეკონომიკური და
მულტისექტორული განვითარება. აქ წარმოდგენილია არსებული ვითარების ანალიზი, ასევე პრობლემის ხის
ჩარჩოს გამოყენებით იდენტიფიცირებულია ძირითადი პრობლემები და წარმოდგენილია შესაძლო
ინტერვენციები.

OECD-ს თანახმად, მოშორებულ სოფლის რეგიონებში (რომელსაც აღნიშნული მუნიციპალიტეტი გა
ნეკუთვნება), ზრდა დამოკიდებულია სრული და ყოვლისმომცველი უპირატესობის მინიჭებაზე, სა
ექსპორტო ბაზართან კავშირის გაუმჯობესებაზე, უნარების შედარებით უპირატესობასთან მისადაგებაზე,
და საბაზისო მომსახურებების მიწოდების დახვეწაზე. OECD-ში ასევე ნათქვამია, რომ სოფლის პოლიტი
კის ძირითადი მიზანი უნდა იყოს სოფლის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის და პროდუქტიულობის
გაზრდა სოციალური, ეკონომიკური და გარემოს კეთილდღეობის უზრუნველყოფისთვის.13 შესაბამისად,
წინამდებარე თავის მთავარი მიზანი არის იმ სფეროების გამოვლენა, რომლებშიც ეკონომიკური
სექტორების პროდუქტიულობა და კონკურენტუნარიანობა სხვა სექტორებთან, სხვა რეგიონებთან და
სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან შედარებით მაღალ ან დაბალ დონეზეა. ანგარიშის ამ ნაწილში ასევე
წარმოდგენილია ადგილობრივი ეკონომიკის და არა-ფერმერული ბიზნეს სექტორის საჭიროებებთან
დაკავშირებული მიგნებები.

რეგიონალური კონტექსტი

ბოლო დროს, რეგიონებში არსებულ, მათ შორის ამ კონკრეტულ რეგიონში არსებულ ჯგუფებთან
რამდენიმე კვლევა ჩატარდა. ლაგოდეხი შედარებით ნაკლებად განვითარებული მუნიციპალიტეტია,
სადაც სასოფლო-სამეურნეო აქტივობები ჭარბობს. მეხილეობა და ბოსტნეულის მოყვანა აქ მთავარი
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაა. ხილს შორის გავრცელებულია საზამთრო და ნესვი. ლაგოდეხში
ასევე გვხვდება მარწყვის რამდენიმე სათბური, კივის და ხურმის ბაღები, რომლებიც ადგილობრივ
ოჯახებს ეკუთვნის. ბოსტნეულის ყველაზე გავრცელებული სახეობა არის ძირითადად სათბურში
მოყვანილი ბადრიჯანი. ლაგოდეხი სიმინდის წამყვან მწარმოებელს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტს
აქვს ეკო-ტურიზმის განვითარების კარგი პოტენციალი, რომელიც ლაგოდეხის ყველაზე საინტერესო
სექტორს წარმოადგენს. გადამუშავების სექტორებს შორის ყველაზე ცნობილი (ვარდის) ზეთის
მწარმოებელია კომპანიაა ლაგოდეხში, რომელიც ვარდის პლანტაციასთან ერთად რუს ინვესტორს
ეკუთვნის.
რეგიონალური განვითარების სტრატეგიით განსაზღვრულია რამდენიმე პრიორიტეტული სექტორი
(როგორც სოფლის მეურნეობის, ასევე არა სასოფლო-სამეურნეო სექტორებში).

ადგილობრივი მთავრობის მიერ რეგიონისთვის განსაზღვრული სტრატეგიული სექტორები
ძირითადი სოფლის მეურნეობა/დამუშავება

წარმოება

• ბურღულეული, ბოსტნეულის დამუშავება,
• ტურიზმი
მეფუტკრეობა/თაფლი, მიწის თხილი, ბიო-კარტოფილი,
ატმის და გარგარის წარმოება და დამუშავება/შენახვა

წყარო: კახეთის რეგიონის განვითარების გეგმა 2014-2021.

გარდა ამისა, UNIDO-ს მიერ ჩატარებული კვლევით გამოვლინდა რამდენიმე პოტენციური ან
განვითარებადი ჯგუფი. თუმცა, კახეთში არა-ფერმერული სექტორებიდან არცერთი არ წარმოადგენს
განვითარებად ჯგუფს, და მხოლოდ რამდენიმე ისეთ სფეროს, როგორიცაა თხილი შეიძლება
გარკვეულწილად დავუკავშიროთ მუნიციპალიტეტს.
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იდენტიფიცირებული რეგიონში არსებული და ზრდადი ჯგუფები14
ძირითადი სოფლის მეურნეობა/დამუშავება
• ღვინის წარმოება/ვენახები
• მრავალწლოვანი ნარგავები (თხილი)
• მრავალწლოვანი ნარგავები (ატამი)

წარმოება
• არ არის

წყარო: UNIDO, 2020.

იდენტიფიცირებული რეგიონში არსებული და ზრდადი ჯგუფების რუკა15

წყარო: UNIDO, 2020.

ნათელია, რომ არა-ფერმერული სექტორებიდან არცერთი არ წარმოადგენს კახეთში ზრდად ჯგუფს და
მხოლოდ ღვინის წარმოების ჯგუფი შეიძლება კავშირში იყო მუნიციპალიტეტთან.

ბიზნეს სექტორის ზოგადი სტრუქტურის მიმოხილვა

საწარმოების სტატისტიკა არ არის კარგად ორგანიზებული. ამ მიზეზით, მუნიციპალიტეტში
ბიზნეს სექტორის ზომისა და შემადგენლობის განსაზღვრის მიზნით გამოყენებული იქნა მონა
ცემების რამდენიმე წყარო. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით,
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 1,066 საწარმო. ამ საწარმოების დაახლოებით 13% მუშაობს
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარეთ და ოპერირების რეალური ადგილი უცნობია საწარმოების
27%-ის შემთხვევაში.

14
15

მზარდი და პოტენციური ჯგუფების მონიშვნა საქართველოში, UNIDO, 2020
მზარდი და პოტენციური ჯგუფების მონიშვნა საქართველოში, UNIDO, 2020
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მუნიციპალიტეტში მოქმედი საწარმოები
მცირე

საშუალო

დიდი

ზომა
უცნობია

ჯამში

ჯამის %

ლაგოდეხი

625

3

1

1

630

59%

ლაგოდეხის გარეთ

143

0

0

0

143

13%

უცნობია

284

3

1

5

293

27%

ჯამი

1052

6

2

6

1066

100%

98.7%

0.6%

0.2%

0.6%

100.0%

100%

რეალური მისამართი

ჯამის %

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით, 2019 წლისთვის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იყო
1,298 მოქმედი გადასახადის გადამხდელი, და ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში ეს რიცხვი იზრდება.
2016 წელს საწარმოების რაოდენობა შეადგენდა 997 (ანუ ფიქსირდება დაახლოებით 30%-იანი ზრდა).

მუნიციპალიტეტში მოქმედი საწარმოების დინამიკა და სექტორული გადანაწილება
აქტიური
აქტიური საწარმო
საწარმო

ACTIVE ENTERPRISES
429

563

485

614

+ 43%
წყარო: შემოსავლების სამსახური.

რეგისტრირებული საწარმოების დიდი უმრავლესობა ვაჭრობის სფეროში მუშაობს (48%), მას მოსდევს
წარმოების (10%) და მომსახურების სექტორები (8%). ზომის თვალსაზრისით, საწარმოების 98% არის
მცირე საწარმო და მუნიციპალიტეტში გვხვდება მხოლოდ 2 დიდი და 6 საშუალო ზომის საწარმო.
დასაქმების თვალსაზრისით, წამყვან სექტორებს წარმოადგენს ტრანსპორტირება (37%), ვაჭრობა
(30%), ავტომობილების და საოჯახო პროდუქცია (9%).16

16

ბიზნესის არა-ფერმერული ეკონომიკური საჭიროებების კვლევა, IRDG UNDP, 2019
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ბიზნეს სექტორში დასაქმება მუნიციპალიტეტში

წყარო: UNDP.

მოთხოვნადი სექტორების განვითარება მუნიციპალიტეტში სიღარიბის დაძლევის ერთერთი
მთავარი ხერხია. 2019 წლისთვის, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 47 კომპანია ახორციელდება
პროდუქციის ექსპორტს. ამ კომპანიების სამართლებრივი სტატუსის გათვალისწინებით, მათი
უმრავლესობა მცირე კომპანიებს წარმოადგენდა (კერძო მესაკუთრეები).

მუნიციპალიტეტის ექსპორტიორი კომპანიები
ექსპორტიორი კომპანიები (ლაგოდეხი)

ექსპორტიორი კომპანიები (ლაგოდეხი)
შპს

კერძო
მესაკუთრე

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

წამყვანი სექტორები

მუნიციპალიტეტის წამყვანი სექტორები, რომლებიც ჩამოთვლილია ადგილობრივი განვითარების
გეგმაში არის სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და წარმოება. აქედან, ტურიზმი და წარმოება საინტერესო
სექტორებია IRDG პროგრამისთვის. სოფლის მეურნეობის წამყვანი სფერო პროგრამისთვის შეიძლება
საინტერესო იყოს ისეთი აქტივობების კუთხით, როგორიცაა არა-საკვები პროდუქტების გადამუშავება.
ანგარიში მომდევნო ნაწილი ძირითადად ადგილობრივი განვითარების გეგმას ეფუძნება.

სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობის სექტორებში მეცხოველეობა, მეფრინველეობის ფერმები,
თევზსაშენები და მეფუტკრეობა ყველაზე კარგად არის განვითარებული. მუნიციპალიტეტში 38
თევზის ფერმაა. თევზის ფერმებისთვის განკუთვნილი წყლის სივრცე 485 ha შეადგენს. მეფუტკრეობა
ერთერთი უდიდესი და ამავე დროს სოფლის მეურნეობის განვითარებადი სფეროა. 2018 წლის
მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში (რეგისტრირებული და არარეგისტრირებული) 300 დიდი და მცირე
ფერმა არსებობდა. ამჟამად ამ ფერმების მფლობელობაში არის 4,960 სკა და 49.6 ტონა თაფლს
აწარმოებენ. ხოლო 2015 წელს ეს მაჩვენებელი 4,370 სკას და 43.7 ტონა თაფლის წარმოებას შეადგენდა.
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ბუნებრივი პირობები და ფერმერების გამოცდილება ხელს უწყობს მეფუტკრეობის განვითარებას.17 თუ
მუნიციპალიტეტში არ მოიძებნა მაღალი ღირებულების მქონე პროდუქციის წარმოების ნიშნები და
განვითარების პოტენციალს წარმოადგენს.

მუნიციპალიტეტის წარმოების მოცულობას დიდი წილი უკავია მთლიანად რეგიონის სასოფლოსამეურნეო წარმოებაში. ეს განსაკუთრებით შეეხება მარცვლოვან კულტურებს – სიმინდს. სიმინდის
წარმოების მოცულობა ყოველწლიურად იზრდება. 2018 წლის მდგომარეობით, კახეთის რეგიონში
წარმოებული სიმინდის 47% ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტზე მოდის, და ეროვნული მასშტაბით 26%ს შეადგენს. მნიშვნელოვანი სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებები არის ხილის, ბოსტნეულის,
თხილის, ხორცის და ყველის წარმოება. თუმცა, ანალიზმა აჩვენა, რომ აღნიშნული წარმოების
მოცულობა ჩამოუვარდება მოთხოვნას და წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა ვერ არეგულირებს
მუნიციპალიტეტის ბაზარზე არსებულ მოთხოვნას. შესაბამისად, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში
ხდება პროდუქციის შემოტანა.18 სექტორის ერთერთ საჭიროება არის ბაზარზე წვდომა. ამ კრიტერიუმის
ქვეშ რეგიონალურმა მთავრობამ მოაქცია თანამედროვე საბითუმო ბაზარი, რომელიც ორგანიზებას
გაუწევს ვაჭრობას და ეროვნული დისტრიბუტორების დიდი უმრავლესობისთვის შესყიდვის ადგილად
იქცევა.19
მთავარი პრობლემა უკავშირდება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვას (ძირითადად
ხილის და ბოსტნეულის). ადგილობრივი და სახელმწიფო ბაზრები ვერ იტევს ჭარბი რაოდენობით
პროდუქციას, ფერმერებს კი არ შეუძლიათ პროდუქციის ექსპორტირება. შესაბამისად მოსავალი
ზიანდება. სახელმწიფომ აღნიშნული პროდუქციისთვის უნდა გამონახოს ალტერნატიული ბაზრები
ან განავითაროს სასაწყობო მეურნეობა – სამაცივრე ქსელი, რათა დააკმაყოფილოს ადგილობრივი
ან საერთაშორისო ბაზრების მოთხოვნა ხილისა და ბოსტნეულის ნაკლებობის შემთხვეაში. ასევე
მნიშვნელოვანია ბაზრის ანალიზის და პროგნოზირების სტრუქტურული მექანიზმის ჩამოყალიბება,
რათა დროულად მოხდეს პროდუქციის რეგისტრაცია და ფასების წინასწარმეტყველება, რაც
შესაძლებელს გახდის საჭირო პროდუქციის რაოდენობის (მოთხოვნის) განსაზღვრას და მონაცემებს
მიაწვდის დაინტერესებულ მხარეებს.
ტურიზმი. ტურიზმის მუნიციპალიტეტის ერთერთი ყველაზე მკაფიოდ განსაზღვრული არა-ფერმერული
მიმართულებაა, რომელსაც განვითარების მაღალი პოტენციალი ახასიათებს. კვლევები გამუდმებით
მიუთითებს მის პოტენციალზე და ტურისტული დაწესებულებების რაოდენობაც ყოველწლიურად
იზრდება. აღნიშნული მიმართულების განვითარებისთვის იდენტიფიცირებული რესურსები არის
ბუნებრივი მემკვიდრეობა (ლაგოდეხის საპროექტო ტერიტორიები), ეთნოგრაფია და ღვინო.
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ოფიციალური მონაცემების თანახმად, 2014
წელს 39,417 ტურისტი ესტუმრა ლაგოდეხის ეროვნულ პარკს, ხოლო 2018 წელს ტურისტების რაოდენობამ
57,472 შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ ეგრეთწოდებული „ხის ბილიკები“ მოეწყობა ლაგოდეხის დაცულ
ტერიტორიაზე. პროექტირების ფაზა უკვე დასასრულს უახლოვდება. აღნიშნული დაწესებულების
მუშაობა მუნიციპალიტეტის სტუმრების რაოდენობას 350,000-მდე გაზრდის. ტეროტორიაზე არსებობს
ოთხი ტურისტული მარშრუტი, ასევე 2 საპიკნიკე და 5 სივრცე ბანაკისთვის, რომელიც სრულად
არის აღჭურვილი. ლაგოდეხში არის ორი მუზეუმი – ერთი ქალაქის მუზეუმი, სადაც გამოფენილია
ისტორიული და ეთნოგრაფიული ექსპონატები, ხოლო მეორე მუზეუმი განთავსებულია ლაგოდეხის
დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციულ შენობაში, სადაც სტუმრებს შეუძლიათ ინფორმაციის
მიღება ნაკრძალის ბუნების მრავალფეროვნებაზე.

ადგილობრივი განვითარების გეგმის თანახმად, 2019 წლის მარტის მდგომარეობით ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში 50-მდე სასტუმრო (გესთჰაუსი), კერძო მცირე სასტუმრო და კვების დაწესებულება
ფუნქციონირებდა. ასევე, 10-მდე სასტუმრო და საკვების დაწესებულება მშენებლობის პროცესშია.
სასტუმროებში ხელმისაწვდომი ოთახების რაოდენობა 355 შეადგენს. 2013 წელს არსებულ
სასტუმროებისა და კვების დაწესებულებების რაოდენობასთან შედარებით შეინიშნება 33%-იანი ზრდა.
ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ მოქმედი სასტუმროების უმრავლესობას აქვს საკუთარი ღვინის მარანი და
17
18
19

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2016 – 2020
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2016 – 2020
გასაუბრება გამგებელთან
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ღვინის წარმოება, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ღვინის ტურიზმის განვითარებას. ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოებული ღვინო გამოირჩევა უნიკალური მახასიათებლებით და
განსაკუთრებული გემოთი.

მსოფლიოს მასშტაბით ქართული ღვინის პოპულარობამ გაზარდა ადგილობრივი ღვინის
მწარმოებლების რაოდენობა, რაც ღვინის წარმოების და ექსპორტის მაჩვენებლებზე აისახება.
ამჟამად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ღვინის სამი ქარხანა/მარანი მუშაობს. აღნიშნულ მარნებში
წარმოებული ღვინო და სხვა ალკოჰოლური სასმელები იყიდება როგორც ადგილობრივ, ასევე
საერთაშორისო ბაზრებზე. ღვინის მარნების სანახავად ადგილზე ჩადიან როგორც ქართველი, ასევე
უცხოელი სტუმრები.

ტურიზმის სექტორის იდენტიფიცირებული გამოწვევები და საჭიროებები უკავშირდება ოფიციალური
ტურისტული პროდუქციის არ არსებობას (მაგალითად, ეკო-სოფლები, თემატური გამოცდილებები),
რომლებსაც მცირე კომპანიები შესთავაზებენ მომხმარებელს. მსგავსი ოფიციალური ტურისტული
გამოცდილების არ არსებობის გამო ტურისტები ვერ ხარჯავენ ფულს მუნიციპალიტეტში, აუთვისებელი
რჩება მნიშვნელოვანი პოტენციალი და იკარგება შემოსავალი.
მცირე საწარმოებში ახალი პროდუქტების წარმოების ცოდნის დაბალი დონე და უნარები
ინტენსიურ ტექნიკურ დახმარებას მოითხოვს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ენის
უნარების ნაკლებობა. დიდი ზომის სასტუმროებში მწვავედ დგას თანამშრომლების მიერ მაღალი
დონის მომსახურების მიწოდების პრობლემა, რაც კახეთის ტურიზმის სექტორს განასხვავებს
სხვა რეგიონებისგან. ადგილობრივი საჯარო ტრანსპორტის, ასევე ინფორმაციის არ არსებობს
მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს სექტორისთვის.

ადგილობრივი „DMO Visit Kakheti“-ის თანახმად, კოვიდ-19-ის შემდგომი ახალი წესები და თანმდევი
ხარჯები, მათ შორის პირდაპირი (ფულის ხარჯვა დამატებით ინფრასტრუქტურაზე) და ირიბი (სტუმრების
დისტანცირებით გამოწვეული შემცირებული შემოსავალი) ხარჯები ბევრი მცირე საწარმოსთვის
იქცევა გამოწვევად.

წარმოება. ღვინის წარმოება მუნიციპალიტეტის განვითარებადი ინდუსტრიაა, რომელიც მომავალში
უფრო ფართოდ იქნება წარმოდგენილი. ინდუსტრიულ სექტორში 47 მცირე და 1 საშუალო საწარმო არის
წარმოდგენილი ღვინის და ლუდის ქარხნების, სამშენებლო მასალების და ინერტული ნივთიერებების,
ტყის გადამამუშავებელი ინდუსტრიის და ავეჯის მწარმოებელი საწარმოების სახით. მუნიციპალიტეტის
მიერ ექსპორტირებული პროდუქციის დინამიკა ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. განსაკუთრებით
აღსანიშნავია სიმინდის, ბოსტნეულის, თხილის, კენკრის, ღვინის და ლუდის ექსპორტის ზრდა, თუმცა
სასაწყობო-სამაცივრე მეურნეობის არ არსებობა დიდ პრობლემას წარმოადგენს.
წარმოების ისტორიული პროფილი მოიცავდა კონსერვირებულ საკვებს, თამბაქოს, რძის პროდუქტებს,
მანქანა-დანადგარებს, ღვინოს და ზეთის, აბრეშუმის წარმოებას. დღესდღეობით, მუნიციპალიტეტში
მუშაობს მხოლოდ რამდენიმე არა-ფერმერული ბიზნესი, მათ შორის: ასფალტის და ბეტონის წარმოება
(2 კომპანია), ლუდსახარში, ღვინის რამდენიმე საწარმო, ხორცის გადამამუშავებელი ფირმა და
რამდენიმე საქონლის სასაკლაო.

ადგილობრივი ეკონომიკის ხელშემწყობი პროექტები და ინიციატივები

მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით დაინერგა
რამდენიმე სახელმწიფო და დონორი პროგრამა. დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებს შორის,
ბოლო დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივა არის ევროკავშირის მიერ ENPARD პროექტის
ფარგლებში დაფინანსებული ინიციატივა – მონაწილეობითი სოფლის განვითარება საქართველოში –
რომელიც დაინერგა CARE-ის მიერ NALAG და WWF თანამშრომლობის ფარგლებში.20
ლაგოდეხის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი (LAG) მუნიციპალიტეტში მუშაობს პროგრამის დაწყების
დღიდან. ENPARD პროგრამის ფარგლებში, 63 პროექტი დაფინანსდა LAG-ის დახმარებით, ძირითადად
სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის და განათლების, სპორტისა და კულტურის სფეროებში.21
20
21

http://enpard.ge
ლაგოდეხი LAG
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ლაგოდეხის LAG-ის მიერ დაფინანსებული პროექტები
სექტორი

პროექტების რაოდენობა

სოფლის მეურნეობა

20

გარემო

2

ტურიზმი

12

არა-ფერმერული სექტორი

6

სოფლის ინფრასტრუქტურა

6

განათლება, სპორტი და კულტურა

15

სხვა

2

ჯამი

წყარო: ლაგოდეხის LAG.

63

აღსანიშნავია, რომ 2018 წლიდან 2020 წლამდე პერიოდში ახალგაზრდა მეწარმეთა პროგრამის
ფარგლებში ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტში (ჯამში 23) დაფინანსებულ პროექტებს შორის 13
პროექტი დაფინანსდა ლაგოდეხში. ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია სამიზნე მუნიციპალიტეტებს
შორის.D ასევ გასათვალისწინებელია ARDA-ს ფარგლებში დაფინანსებული სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებული ლაგოდეხის საწარმოების და პირების რაოდენობა. 2015 წლიდან 2020 წლის
ფარგლებში შეღავათიანი აგრო-კრედიტის 879 ბენეფიციარი ლაგოდეხიდან იყო, ხოლო ყველა სამიზნე
მუნიციპალიტეტის ბენეფიციარების ჯამურმა რაოდენობამ 1, 691 შეადგინა.22

სექტორის დინამიკის და კონკურენტუნარიანობის დეტალები

2016 წლიდან, ბიზნეს სექტორის ბრუნვა 47.7 მილიონი ლარიდან 76 მილიონ ლარამდე გაიზარდა.
გამონაკლისს წარმოადგენს 2018 წელი, ვინაიდან დამატებითი გადასახადი იზრდება და სამი წლის
განმავლობაში გასამმაგდა. შესაბამისად დიდი კავშირი ამ ორ ცვლადს შორის არ არის – დიდმა
ბრუნვამ ღირებულება არ გაზარდა.

ბიზნეს სექტორის ბრუნვა და დამატებული ღირებულება მუნიციპალიტეტში
ლაგოდეხი - ბრუნვა (მილიონი ლარი)

ლაგოდეხი - დამატებული ღირებულება
(მილიონი ლარი)

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ქვემოთ მოცემული ცხრილი ასახავს მუნიციპალიტეტში სექტორების მიერ დასაქმების შესაძ
ლებლობებს.
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დასაქმების საშუალო ზრდა (ადამიანები) (3 წელი)

დასაქმების მაღალი პოტენციალის მქონე ბიზნეს სექტორები მუნიციპალიტეტში
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დასაქმების მიმდინარე მაჩვენებლები
წყარო: ბიზნეს კვლევის ანალიზი, IRDG / UNDP.

ვაჭრობის და ავტომობილების სექტორი, და გარკვეულწილად სატრანსპორტო სექტორი მუნიცი
პალიტეტში ბოლო სამი წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილების შექმნის წამყვან სექტორებს წარ
მოადგენდა. ასევე, ეს ის სექტორებია, რომლებიც მუნიციპალიტეტის დასაქმების წილით გამოირჩევა.
სამუშაო ადგილების შექმნა სხვა სექტორები უფრო ნელი იყო, ისევე როგორც ამ სექტორების მთლიანი
დასაქმების და შესაძლებლობების წილი.23

მუნიციპალიტეტში დასაქმების მაჩვენებელი ნელა იზრდებოდა და 2018 წლისთვის დასაქმების
ჯამურმა რაოდენობა 1, 542 ადამიანი შეადგინა. აქედან 1, 269 ადამიანი დაქირავებული მუშახელი
იყო. რაც შეეხება დაქირავებული მუშახელის ანაზღაურებას, ამ მიმართულებით კლება შეინიშნება
2016 წლიდან და თვეში დაახლოებით 300 ლარს შეადგენს, რაც რვა სამიზნე მუნიციპალიტეტს შორის
ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია.

დასაქმება და დაქირავებული მუშახელი
ავტომობილები

საშუალო ყოველთვიური ხელფასი (ლარი/თვეში)

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
23

ბიზნესის არა-ფერმერული ეკონომიკური საჭიროებების კვლევა, IRDG UNDP, 2019
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საშუალო თვიური ანაზღაურების მაჩვენებლით მუნიციპალიტეტი ყველა სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტს
შორის ბოლო ადგილს იკავებს.

დაქირავებული მუშახელის საშუალო თვიური ანაზღაურება
ყაზბეგი

დედოფლისწყარო
ბორჯომი
ახალქალაქი

664

თეთრიწყარო
ქედა

ლაგოდეხი
ხულო

249

300

460

910

952

1,348

632

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

მუნიციპალიტეტში ბიზნესის კაპიტალიზაციამ იმატა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.
ბიზნესების წილი, რომელთა საკუთარი კაპიტალიც 100, 000 ლარს აღემატება დაახლოებით 6%-ს
შეადგენს. ეს მაჩვენებელი დასაწყისში ნულის ტოლი იყო.

საწარმოების კაპიტალიზაციის ზრდა მუნიციპალიტეტში
კაპიტალიზაცია საწყის ეტაპზე

კაპიტალიზაცია ახლა

წყარო: ბიზნეს კვლევის ანალიზი.

დასაქმებულების ყველაზე დაბალი თვიური ხელფასის გათვალისწინებით (რაც მათ ზოგად უნარებსა და
კვალიფიკაციას ასახავს), გასაკვირი არ არის, რომ პროდუქტიულობის თვალსაზრისით მუნიციპალიტეტი
ძალიან დაბალ დონეზეა. 2015 წლიდან პროდუქტიულობა (რაც თითოეული ადამიანის მიერ დამატებული
ღირებულებით განისაზღვრება) 2017 წლამდე იზრდებოდა და მნიშვნელოვნად შემცირდა 2018 წელს.
ეს მნიშვნელოვან ცვალებადობაზე მიუთითებს და ზოგადად ეკონომის კონკურენტუნარიანობის
უარყოფითი ნიშანია. შედეგად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს ეკონომიკის არახელსაყრელი
სტრუქტურის გამო IRDG სამიზნე მუნიციპალიტეტებს შორის პროდუქტიულობის ერთერთი ყველაზე დაბალი
მაჩვენებელი აქვს, ყაზბეგის წამყვანი მუნიციპალიტეტის შედეგის დაახლოებით ერთი მერვედი.
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ბიზნეს სექტორის პროდუქტიულობა მუნიციპალიტეტში
ყაზბეგი

ბორჯომი

52060

ახალქალაქი

24081

ხულო

დედოფლისწყარო
ლაგოდეხი
თეთრიწყარო
ქედა

დამატებული ღირებულება
თითო დასაქმებულზე (ლარი)

69779

13798

11658

9144
7742

7446

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

გადახდილი ხელფასების და დასაქმების მარგინალური ბრუნვის ზრდის ანალიზი მნიშვნელოვან
ინფორმაციას იძლევა იმ სექტორებზე, რომლებიც ბოლო დროს ხელს უწყობენ დასაქმებას
(გადახდილი ხელფასების ოდენობა) მუნიციპალიტეტში და იმ სექტორებზე, რომელთაც დასაქმების
მეტი შესაძლებლობა აქვთ დასაქმების მარგინალური ბრუნვის ზრდის გამო. ქვემოთ მოცემული
ცხრილში შედარებულია სხვადასხვა სექტორების მიერ გადახდილი ხელფასები (განისაზღვრება
გადახდილი საშემოსავლო გადასახადების საფუძველზე, 2016-2019 წლების პერიოდში) და დასაქმების
მარგინალური ბრუნვის მაჩვენებლები (განისაზღვრება თითოეული შემოსავლის გადასახადისთვის
ლარში გადახდილი მოგების გადასახადით, საშუალოდ 2016-2019 წლების პერიოდში).

წინამდებარე ანალიზით შესაძლებელია ინდუსტრიის რამდენიმე ჯგუფის იდენტიფიცირება: ა)
ინდუსტრიების ჯგუფი, რომლებიც ხელს უწყობენ ხელფასების ზრდას და გამოირჩევიან შედარებით
მაღალი დასაქმების მარგინალური ბრუნვით (ანუ დასაქმების შესაძლებლობით); ბ) ინდუსტრიები,
რომლებშიც ხელფასების ზრდა შედარებით დაბალია, მაგრამ ხასიათდებიან შედარებით მაღალი
დასაქმების მარგინალური ბრუნვით; გ) ინდუსტრიები, რომლებიც ხასიათდება ხელფასების ზრდით,
მაგრამ დაბალი ბრუნვით; და დ) საშუალოზე დაბალი მაჩვენებლის მქონე ინდუსტრიები.

დასაქმების მარგინალური ბრუნვა/ხელფასები

ბიზნეს სექტორის დასაქმების მარგინალური ბრუნვა მუნიციპალიტეტში24

ვაჭრობა
ბუნებრივი რესურსები

მშენებლობა

მომსახურებები
სამართლებრივი პირობები

ტრანსპორტი
განთავსება

რესტორანი

უძრავი ქონება

სხვა

ფინანსური
მომსახურებები

წარმოება

სოფლის
მეურნეობა

წყარო: ავტორების ანალიზი შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.
24

ბურთის ზომა მიუთითებს სექტორში ზოგადი დასაქმების მაჩვენებელზე.
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ნათელია, რომ ადგილობრივი ეკონომიკის ყველაზე დიდი სექტორი – ვაჭრობა არის ჯგუფში D, სადაც
დასაქმების მარგინალური ბრუნვა, ისევე როგორც ბოლო წლებში ხელფასების ზრდის მაჩვენებელი
დაბალია. ჯგუფი A ცარიელია. წარმოება, უძრავი ქონება და ფინანსური მომსახურებები მნიშვნელოვან
ზრდას აჩვენებს ხელფასების მიმართულებით, თუმცა მათი მარგინალური ბრუნვა დაბალია (ჯგუფი
C). ელექტრო ენერგიის, ბუნებრივი აირის და ა.შ. მიმართულებით საგრძნობლად მაღალი ბრუნვა
შეინიშნება, თუმცა ხელფასების ზრდის კუთხით ბოლო წლების მაჩვენებელი დაბალია (ჯგუფი B).
ბიზნეს კვლევის თანახმად, მუნიციპალიტეტის საშუალო პროდუქტიულობა (რაც თითოეული
დასაქმებულის ბრუნვით განისაზღვრება) 35, 000 ლარს შეადგენს (საშუალო 75, 000 ლარი).25

პროდუქტიულობის დინამიკა და განსხვავებები
საწარმო იმართება:

მიმდინარე
პროდუქტიულობა (ლარი)

წარსული
პროდუქტიულობა
(3 წლის წინ) (ლარი)

მამაკაცი

საშუალო

85,428

9,375

ქალი

საშუალო

53,802

10,000

ჯამი

საშუალო

75,007

9,638

წყარო: UNDP, 2019.

უნდა აღინიშნოს, რომ ქალების მიერ მართული საწარმოების პროდუქტიულობა (დაახლოებით 53, 802
ლარი) მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება მამაკაცების მიერ მართული საწარმოების პროდუქტიულობას
(85,428 ლარი). მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქალების მიერ მართული
საწარმოების პროდუქტიულობა 5-ჯერ გაიზარდა (დაახლოებით 10, 000 ლარიდან), მამაკაცების მიერ
მართული საწარმოების პროდუქტიულობის ზრდა უფრო სწრაფი იყო (დაახლოებით 9, 300 ლარიდან). ეს
ერთის მხრივ მიუთითებს მუნიციპალიტეტის ქალ მეწარმეთა პოტენციალზე და მეორეს მხრივ მამაკაცებთან
მიახლოვების მიზნით დახმარების (არსებული ხარვეზი) აუცილებლობაზე.

რესურსების არაეფექტური გამოყენება, რაც განისაზღვრა ინდივიდუალურ ინდუსტრიებში პრო
დუქტიულობის კვლებით მსოფლიო ბანკის მიერ დასახელდა ქართული ეკონომიკის შედეგიანობის
მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორად. შედეგად, სამუშაო ძალის ნაკლებად ეფექტური კომპანიებიდან
უფრო ეფექტურ კომპანიებში გადაყვანამ შესაძლოა აღმოფხვრას არაეფექტური გამოყენების პრობ
ლემა. კვლევის თანახმად, საქართველოში არაეფექტური გამოყენების პრობლემის მოგვარებამ შე
საძლოა მთლიანი ფაქტორული პროდუქტიულობა 70%-მდე გაზარდოს.26
პოლიტიკები მიმართული უნდა იყოს რესურსების ხელახალი გადანაწილებისაკენ, რისთვისაც
დასაქმება დაბლიდან მაღალი პროდუქტიულობის სექტორებში და დაბალი პროდუქტიულობის
სექტორიდან დაბალი პროდუქტიულობის თითოეული ინდუსტრიის ფირმებში უნდა გადანაწილდეს. მაღალი
დონის შედეგები მუნიციპალიტეტში შეიძლება მიღებული იქნას დასაქმებულების არაპროდუქტიული
საწარმოებიდან და სექტორებიდან უფრო პროდუქტიულ საწარმოებსა და სექტორებში გადანაწილებით,
ვიდრე მათი დასაქმების დონე მეტნაკლებად არ გაუთანაბრდება ყველა ფირმის მაჩვენებელს.
მუნიციპალიტეტის პროდუქტიულობის ანალიზი გვაჩვენებს, რომ ზოგიერთი მაღალი პროდუქტიულო
ბის მქონე ინდუსტრიებში შეინიშნება დიდი გადანაწილება (რაც იზომება სტანდარტის საშუალო
პროდუქტიულობასთან მიმართებით ცვილებით).

25
26

ანალიზი ეფუძნება ბიზნესის არა-ფერმერული ეკონომიკური საჭიროებების კვლევას, IRDG UNDP, 2019
საქართველო სამსახურში: სამუშაოს მასშტაბის შეფასება, მსოფლიო ბანკი, 2018
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პროდუქტიულობა და მისი გადანაწილება მუნიციპალიტეტის ინდუსტრიებში (ლარი)

წყარო: ბიზნეს კვლევის ანალიზი.

მაგალითისთვის, სამთო საქმეში პროდუქტიულობის გადანაწილების ხარისხი ძალიან მაღალია,
რაზეც საშუალო მაჩვენებელთან მიმართებით სტანდარტის ცვლილება მიგვანიშნებს. ეს არის ირიბი
მაჩვენებელი სახსრების მნიშვნელოვანი არასწორი გადანაწილებისა: სამთო ინდუსტრიის მაღალი
დონის მაჩვენებლები შეიძლება მიღწეული იქნას დასაქმებულების არაპროდუქტიული საწარმოებიდან
უფრო პროდუქტიულ საწარმოებში გადაყვანით.

მუნიციპალიტეტის ბიზნეს სექტორის შედარებითი უპირატესობები და
სპეციალიზაცია

რეგიონისთვის დამახასიათებელი კონკრეტული ფაქტორებით გამოწვეული სხვადასხვა სექტორების
ზრდის აღქმა, ისევე როგორც მუნიციპალიტეტების შედარებითი სპეციალიზაცია ადგილობრივი
ეკონომიკის შედარებითი უპირატესობის მიღწევის საშუალებაა. ამ მიზნით გამოიყენება ისეთი
ანალიტიკური ინსტრუმენტები, როგორიცაა ეკონომიკის ცვლილებათა და განთავსების კოეფიციენტის
ანალიზი.27

ეკონომიკის ცვლილებათა (რომელიც მოუთითებს იმ სექტორის ზრდაზე, რომელიც ხელს უწყობს
რეგიონისთვის დამახასიათებელი ფაქტორების ზრდას) და განთავსების კოეფიციენტის ანალიზი
(რომელიც მიუთითებს მუნიციპალიტეტის სექტორის შედარების სპეციალიზაციაზე) მიუთითებს
იმაზე, რომ სასტუმრო მომსახურებები და მშენებლობა უდავო ლიდერს და სხვა სექტორებს შორის
უკეთ მომუშავე სექტორს წარმოადგენს როგორც შედარებით უპირატესობის, ასევე სპეციალიზაციის
თვალსაზრისით. აღნიშნული სექტორები კონცენტრირებულია რეგიონში (განსაკუთრებით სასტუმრო
სექტორი) და ამჟამად აგრძელებენ ზრდას.28

27
28

ამ ორ ხელსაწყოს მიღმა არსებული ხელსაწყოებისა და მეთოდოლოგიების აღწერილობა წარმოდგენილია ამ დოკუმენტის
დანართში
დეტალური მეთოდოლოგია აღწერილია ამ დოკუმენტის დანართში.
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მუნიციპალიტეტის სექტორების ეკონომიკის ცვლილებათა და
განთავსების კოეფიციენტის ანალიზი

3
მთავრობა

სოფლის მეურნეობა

სპეციალიზაცია

მომსახურებები
2
ვაჭრობა
დაბალი შედარებითი უპირატესობები
დაბალი დონის სპეციალიზაცია
ბუნებრივი რესურსები

წარმოება მშენებლობა
ფინანსური
რესტორანი და კვება
1
მომსახურებები
მაღლი შედარებითი უპირატესობები
კერძო საკუთრება
ჯანდაცვა
ელექტროენერგია და
დაბალი
დონის სპეციალიზაცია
Transport
სასტუმრო
იურიდიული
და სხვა
მაღალი
დონის შედარებითი
უპირატესობები
ა.შ.
მომსახურებები
დაბალი დონის სპეციალიზაცია
სხვა
-2
-1
0
1
2
3
-1

4

შედარებითი უპირატესობა

წყარო: შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაფუძნებული ავტორების ანალიზი.

გადანაწილების ეფექტი და პოლიტიკაში გასათვალისწინებელი საკითხები

არსებობს სპეციალიზაციის და შედარებითი უპირატესობის ოთხი შესაძლო კომბინაცია, რომელიც
გულისხმობს სხვადასხვა პოლიტიკების გამოყენებას. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში, სექტორები
აღწერილია ოთხი კომბინაციის და პოლიტიკის შესაძლებლების გათვალისწინებით. სექტორებს,
რომლებშიც ამ ორ პარამეტრში აქვთ დადებითი (ჯგუფი A) მაჩვენებელი ან ორივე უარყოფითი
(ჯგუფი D) მაშვენებელი პოლიტიკური ინტერვენციები უსარგებლოა ორივე შემთხვევაში. პოლიტიკის
ჩარევები პროდუქტიულია იმ შეთხვევაში თუ სექტორს დადებითი და უარყოფითი მაჩვენებლები აქვს
ერთსა და იმავე დროს რომელიმე განზომილებაში, რაც მიუთითებს ხარვეზებზე და მათი დაძლევის
აუცილებლობაზე.
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დანაწილების ეფექტი და პოლიტიკის ინტერვენციები
შედარებითი უპირატესობა

უარყოფითი

სპეციალიზაცია

დადებითი

დადებითი

უარყოფითი

(ინდუსტრია არის ჯანსაღი და ინტერვენცია არ
არის საჭირო)
[A]

(ინტერვენცია შეიძლება სასარგებლო იყოს,
მაგრამ საჭიროა დამატებითი კვლევა)
[B]

(ინტერვენცია შესაძლოა იყოს სასარგებლო,
მაგრამ აუცილებელია დამატებითი კვლევა)
[C]

(სათუოა ინტერვენციის მდგრადობა. ინდუსტრიას
არ შეუძლია ეფექტურად გაფართოვება)
[D]

• მთავრობის ადმინისტრაცია

• სოფლის მეურნეობა

• სასტუმრო მომსახურებები
• რესტორნები და კვება
• ტრანსპორტი

• მომსახურებები
• ფინანსური მომსახურებები
• ვაჭრობა

•
•
•
•
•
•
•
•
•

სათამაშო ბიზნესი
იურიდიული, კონსულტაცია და რეკლამა
ბუნებრივი რესურსები
სხვა (არანაირი ეკონომიკური აქტივობა)
უძრავი ქონება
წარმოება
მშენებლობა
ელექტროენერგია და სხვა
ჯანდაცვა

წყარო: შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაფუძნებული ავტორების ანალიზი.

ანალიზი მიუთითებს, რომ არსებობს ინდუსტრიების ორი ჯგუფი, რომელიც შეიძლება წარმოადგენდეს
მრავალსექტორული განვითარების და მუნიციპალიტეტის დივერსიფიკაციის წყაროს და საჭიროებს
უფრო დეტალურ ანალიზს. მეორეს მხრივ, არის სექტორები, რომლებსაც აქვს პოზიტიური
სპეციალიზაცია და ნეგატიური შედარებითი უპირატესობები (ჯგუფი B). ვაჭრობა, მომსახურებები და
ფინანსური მომსახურებები ამ თვალსაზრისით ბიზნეს სექტორებს წარმოადგენს. გასათვალისწინებელია
ისიც, რომ არსებობს სექტორები, რომლებიც დადებით შედარებით უპირატესობებს ავლენენ რეგიონალური
ფაქტორებიდან გამომდინარე, მაგრამ ისინი კონცენტრირებული არ არიან მუნიციპალიტეტში. ეს არის
ჯგუფი C სექტორები – სოფლის მეურნეობა, სასტუმროების მომსახურებები, რესტორნები და კვება, და
ტრანსპორტი. ეს ჯგუფი მნიშნელოვანია მსგავსი ზრდისთვის რესურსების მოძიების თვალსაზრისით, და
იმის შესამოწმებლად შეიძლება თუ არა ისინი იქცნენ მუნიციპალიტეტის კონკურენტუნარიან სექტორებად.

შრომის ბაზარი

კონკურენტუნარიანი და კვალიფიციური მუშახელი უმნიშვნელოვანესია ადგილობრივი ეკონომიკის
კონკურენტუნარიანობის გაზრდისთვის. ამ თავში საუბარია მუნიციპალიტეტის შრომის ბაზარზე.

მუშახელი, დასაქმება და უმუშევრობა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შრომის ბაზართან დაკავშირებული ზუსტი მონაცემები ხელმისაწვდომი
არ არის. სხვადასხვა წყაროების ან კვლევების თანახმად, შრომის ბაზარს ადგილობრივი ხასიათი
აქვს. სხვადასხვა მიზეზით შრომითი მობილობა აქ ძალიან დაბალია. მუნიციპალიტეტი ხასიათდება
უმუშევრობის დაბალი მაჩვენებლით, რაც თვითდასაქმების მაღალი მაჩვენებლით შეიძლება ავხსნათ.
სხვადასხვა რესურსების თანახმად, 2019 წელს უმუშევრობის მაჩვენებელი მოსახლეობაში 6-7% იყო, რაც
მუშახელთან მიმართებით შეიძლება 9%-ს შეადგენდეს. სხვადასხვა მონაცემები შეიძლება ავხსნათ
სხვადასხვა კვლევითი მეთოდოლოგიების გამოყენებით. მოსახლეობის კვლევა (UNDP) გვიჩვენებს,
რომ უმუშევრობა 7.6%-ს შეადგენს.29 უნდა აღინიშნოს, რომ აუცილებელია მუნიციპალიტეტის შრომის
ბაზრის პერიოდული შესწავლა (4-5 წელიწადში ერთხელ).
29

მოსახლეობის არა-ფერმერული ეკონომიკური საჭიროებების კვლევა, IRDG UNDP, 2019
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მუშახელის შემადგენლობა30
Total number of working age population (18 years and older)
Working age population (18 years and olde) - Active data

Youth

5946

19.9%

4983

100%
93.1%

Mising
data
2223 6.9%

Non-Youth
In the labor force

Youth

32131
29908

22667

22.0%

23962

75.8%

Not in the
labor force
7241 24.2%
Non-Youth 17684

78.0%

Youth 774 13.3%
Non-Youth 6278
86.7%

Employed
20940 92.4%
Youth

Employed in
Public sector
3188
15.2%

Unemployed
1727 7.6%

4244 20.3%

Employed in
Private sector
2704
12.9%

Non-Youth 16696

Self-employed
9270 44.3%

Not in agriculture
1523
44.4%

In Agriculture
7464
80.4%

80.1%

79.7%

Employed in Familly business
27.43
13.1%

Youth Non-Youth
739
988
42.8%
57.2%

Balance
3035
14.5%

Balance
283
3.1%

წყარო: IRDG UNDP, 2019.

გადასახადის გადამხდელ მეწარმეთა რაოდენობა ბოლო 4 წლის განმავლობაში 18%-ით გაიზარდა
(მათ შორის ინდივიდუალურ მეწარმეთა და მაკრო ბიზნესების, ასევე მცირე ბიზნესების და
ფიქსირებული გადასახადების გადამხდელთა რაოდენობა).31 მუნიციპალიტეტში მეწარმეობის
განვითარება და ეკონომიკური აქტივობების ზრდა განპირობებული იყო სახელმწიფო პროგრამის
აწარმოე საქართველოში პროგრამის დანერგვით, ასევე სხვადასხვა სახელმწიფო თუ საერთაშორისო
პროექტების განხორციელებით. შესაბამისად, 2015 წელის მონაცემებთან (1, 355 ადამიანი) შედარებით
დასაქმებულების ჯამური რაოდენობა ბიზნეს სექტორში გაიზარდა 14%-ით და შეადგენს 1, 542 ადამიანს.
კერძო სექტორში დაქირავებული თანამშრომლების რაოდენობა 2015 წლიდან (1, 055) 20%-ით გაიზარდა
და 2018 წელს (1, 269) ადამიანი შეადგინა.32

ადამიანური კაპიტალის განვითარების ძირითადი პრობლემები

კვლევები ადამიანური კაპიტალის განვითარების რამდენიმე მნიშვნელოვან მახასიათებელზე და
ზემოქმედების გამომწვევ ფაქტორზე მოუთითებს:

ფაქტორები, რომლებიც ზემოქმედებენ ადამიანური კაპიტალის განვითარებაზე33













შრომის ბაზრის როგორც ფუნდამენტური, ასევე სეგმენტური კვლევის ნაკლებობა
შესაბამისი პროფესიების და ცოდნის/უნარის იდენტიფიცირებისთვის საჭირო მუდმივი მექანიზმების
ნაკლებობა
პროფესიული განათლების სისტემის არასაკმარისი შესაბამისობა აჭარის შრომის ბაზართან
პროფესიული განათლების ინსტიტუტების შეზღუდული შესაძლებლობები
მუნიციპალური დასაქმების პროგრამების ნაკლებობა
მოზრდილებისთვის განკუთვნილი საგანმანათლებლო პროგრამების მცირე მასშტაბი
მთიან მუნიციპალიტეტებში სამუშაოების სიმცირე
ბიზნეს განათლების დაბალი დონე მეწარმეებში
დაბალი მოტივაცია პროფესიული განათლების მიმართ
დაბალი ანაზღაურება, რომელიც ხელს უწყობს მიგრაციას
მოსახლეობის ასაკი და მუშახელის რაოდენობის კლება
ფინანსური რესურსების ნაკლებობა კვალიფიციური კადრის შესანარჩუნებლად

წყარო: UNDP
30
31
32
33

მოსახლეობის არა-ფერმერული ეკონომიკური საჭიროებების კვლევა, IRDG UNDP, 2019
შემოსავლების სამსახური
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
ადამიანური კაპიტალის განვითარება, UNDP
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ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შრომის ბაზრის და პროფესიული განათლების ინსტიტუტები
არ არის აღჭურვილი აუცილებელი პროფესიების და ცოდნის/უნარების იდენტიფიცირების
მუდმივმოქმედი მექანიზმებით. აუცილებელია შრომის ბაზრის პერიოდული კვლევის ჩატარება,
რომლის მიზანიც იქნება აუცილებელი პროფესიებისა და ამ პროფესიებისთვის საჭირო უნარების/
ცოდნის გამოვლინება. კვლევითი ორგანიზაციების ნაკლებობა ქვეყანაში და მუნიციპალიტეტის
შრომის ბაზრის საჭიროებებზე მორგებული კარგი რაოდენობრივი კვლევის არ არსებობა ამართლებს
აღნიშნული საკითხის ხარისხობრივი კვლევის მეთოდებს.

შრომის ბაზრის და დასაქმების მომსახურებების ინსტიტუციური მოწყობა

შრომის ბაზრის ინსტიტუტებიდან მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მხოლოდ დასაქმების
ხელშეწყობის სააგენტოს ადგილობრივი ფილიალი. სააგენტოს ფუნქციები მოიცავს შემდეგს:
შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის დანერგვა; საქართველოს შრომის ბაზრის ანალიზი; დასაქმების
სახელმწიფო პროგრამების დანერგვა; საქართველოს შრომის ბაზარზე საშუამავლო მომსახურებების
გაწევა; დასაქმების მაძიებლებისთვის ინფორმაციის და საკონსულტაციო მომსახურებების
მიწოდება; პროფესიული სწავლებების ორგანიზება და დამსაქმებლების მაძიებლების გადამზადება;
დასაქმების ფორუმების ორგანიზება. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს შრომის ბაზრის კერძო
ინსტიტუტები. SESA პროგრამები ძირითადად ორიენტირებულია ეროვნულ დონეზე. სააგენტოს არ აქვს
რეგიონალური ან მუნიციპალური პროგრამები. არ არსებობს მუნიციპალური დასაქმების პროგრამები
ახალგაზრდებისთვის. მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს ეძლევათ შესაძლებლობა მონაწილეობა
მიიღონ ზოგადი ეროვნული დასაქმების პროგრამებში, რომლებიც ხორციელდება SESA ადგილობრივი
ფილიალის მხარდაჭერით.

პროფესიულ განათლებაზე და არა-ფორმალურ განათლებაზე წვდომა

კოლეჯ „აისის“ ფილიალი ლაგოდეხში 2017 წლიდან ფუნქციონირებს. დღესდღეობით, ფილიალი
წარმოადგენს თანამედროვე პროფესიული განათლების ინსტიტუტს, რომელიც აღჭურვილია ახალი
ტექნოლოგიებით, და მოხმარებელს სთავაზობს შემდეგ პროფესიული განათლების პროგრამებს:
ქართული კულტურული მემკვიდრეობის გიდი, მეტყევეობა, მებათქაშე/მლესავი, და ბუღალტერია.
თუმცა, აღნიშნული პროგრამები სრულად არ აკმაყოფილებს ადგილობრივი შრომის ბაზრის და შემდეგი
სფეროების მოთხოვნებს: ტურიზმი (ეკო-აგრო-ტურიზმის გიდი, სასტუმრო მომსახურება, ოჯახური
სასტუმროს მართვა), სოფლის მეურნეობა (ვეტერინარია, სოფლის მეურნეობის გადამუშავების
ინდუსტრია, აგრონომია). მუნიციპალიტეტში არ ფუნქციონირებს კერძო კოლეჯი.

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო სასკოლო პროგრამის
ჩარჩოში პროფესიული განათლების აქტივობებს ახორციელებს დაბალი ინტენსივობით. ლაგოდეხის
სიახლოვეს არსებული სკოლები კურსებს კოლეჯი აისის დახმარებით იღებენ. კაბალი #1 და
ნინიგორის საჯარო სკოლები მონაწილეობენ პროგრამაში, სადაც ხორციელდება პროფესიონალი
გიდების კურსები. განთლების სამინისტროს თანახმად, არცერთი სკოლა არ არის მზად დამატებითი
განათლების ან სერტიფიცირებული კურსების ჩატარებისთვის.

2012 წელს, „DVV International“-მა არასამთავრობო ორგანიზაცია „ლელი“-სთან თანამშრომლობის
ფარგლებში ლაგოდეხში დაარსდა ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი. ცენტრი
ჩართულია ზრდასრულების განათლებაში, რისთვისაც იყენებს კურსებსა და პროფესიული და პირადი
განვითარებისთვის საჭირო კურსებსა და აქტივობებს. ცენტრი ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა
სახის კულტურულ, სპორტულ, საგანმანათლებლო და შემეცნებით ღონისძიებებს. ზრდასრულთა
ცენტრი აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდა ხალხის განათლებისა და გაძლიერებისთვის. ლელიანის
ზრდასრულთა განათლების ცენტრი მდებარეობს ორი მუნიციპალიტეტის საზღვარზე, რაც
მიმზიდველს ხდის მას არა მხოლოდ მეზობელი სოფლების, არამედ მეზობელი მუნიციპალიტეტების
ბენეფიციარებისთვის. ლელიანის ზრდასრულთა საგანმანათლებლო ცენტრი ასევე მასპინძლობს
ეთნიკურ უმცირესობებს, კერძოდ კი აზერბაიჯანელებს, რომლებიც ბენეფიციარების 20%-ს შეადგენენ.
ლელიანის ზრდასრულთა საგანმანათლებლო ცენტრის რამდენიმე პროექტი განხორციელდა
მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით. 2017 წელს, გერმანიის ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტროს,
ასევე ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით განხორციელდა სოციალური საწარმო „ლელი თაფლი“
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(თაფლის წარმოება და დაფასოება). აღნიშნული პროექტი განხორციელდა ლელიანი ზრდასრულთა
საგანმანთლებლო ცენტრში.

კოვიდ-19 პანდემიის დროს, გერმანულმა ორგანიზაციამ „DVV international-Georgia“ ინვესტირება
მოახდინა და მხარდაჭერა აღმოუჩინა ლელიანის ზრდასრულთა საგანმანთლებლო ცენტრს,
რომელმაც ჩაატარე ჭრა კერვის კურსები, შეკერა და გასცა 2000-მდე სამედიცინო პირბადე ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში.

ბიზნესის წარმატების ძირითადი განმსაზღვრელები34

კვლევის თანახმად, სხვა ფაქტორებთან ერთად, რომლებიც სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ზეგავლენას
ახდენენ არა-ფერმერული ბიზნესების პროდუქტიულობაზე არის მენეჯერების პერსონალურ
მახასიათებლები, როგორიცაა ასაკი, სქესი, განათლება, გამოცდილება, წინა მუშაობის სტატუსი,
პერსონალური ღირებულებები; ბიზნესის მახასიათებლები და პოლიტიკები – დაქირავებული და
საკუთრებაში არსებული ნაგებობები, საწყისი კაპიტალი, სტრატეგიული დაგეგმვა, მენეჯერების
და დასაქმებულების სწავლება; ბიზნეს გარემოს ფაქტორები – კრედიტზე წვდომა; მთავრობის
მხარდაჭერის პროგრამები; ბიზნეს კლიმატის მიმზიდველობა; ასევე, სივრცითი და ინდუსტრიული
ფაქტორები. ქვემოთ ჩამოთვლილია ყველა მნიშვნელოვანი საკითხები:
 მენეჯერები, რომლებსაც აქვთ უმაღლესი განათლება ხშირად ავლენენ 40%-ზე მაღალ პროდუქტიულობას,
ვიდრე ის მენეჯერები, რომელთაც არ აქვთ უმაღლესი განათლება. უმაღლესი განათლება
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დასაქმების და კაპიტალის ზრდის მიმართულებით.
 კონკრეტულ სფეროში მუშაობის დამატებითი ერთი წელი 0.3%-ით ზრდის პროდუქტიულობას.

 მენეჯერები, რომელთაც აქვთ გარემოს დაცვაზე და ინოვაციებზე ორიენტირებული პერსონალური
ღირებულებები 42%-ით მაღალი პროდუქტიულობით გამოირჩევიან.
 ახალგაზრდა მენეჯერები უკეთ მუშაობენ ზრდის მიღწევის მიმართულებით, ხოლო ქალ
მენეჯერებში უფრო დაბალი მაჩვენებელი აქვთ კაპიტალის ზრდის და გაფართოვების დაგეგმვის
მიმართულებით.
 კრედიტზე წვდომა აუმჯობესებს პროდუქტიულობის მაჩვენებელს 30%-ით. ასევე განსაზღვრავს
კაპიტალურ ზრდას, და ხელს უწყობს გაფართოვების დაგეგმვას.
 მიმზიდველი ბიზნეს გარემო ადგილობრივი ბიზნესის პროდუქტიულობას 22.6%-ით ზრდის.

 მენეჯერების და/ან დასაქმებულების სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობა და სტრატეგიული
დაგეგმვის ხელმისაწვდომობა ძალიან ეხმარება ბიზნესის მუშაობას.

 მენეჯერის ხელთ არსებული ერთი დამატებითი ავტომობილი ზრდის ბიზნესის პროდუქტიულობა
4.4%-ით. ასევე, არა-ფერმერული ბიზნესების პროდუქტიულობა იზრდება 3.62%-ით დაქირავებული
მიწის 1,000 კვადრატულ მეტრზე, და 6%-ით დაქირავებული კერძო საკუთრების ყოველ 10 კვადრატულ
მეტრზე.

 მთავრობის ხელშეწყობის პროგრამებში მონაწილეობა უზრუნველყოფს გაფართოვების დაგეგმვას,
განსაკუთრებით ახალი პროდუქტების/მომსახურებების წარდგენით, არსებული პროდუქტების
გავრცელებით და ტერიტორიული გაფართოვებით.
 სხვა თანასწორი ფაქტორები, ყველაზე დაბალი მაჩვენებლის მუნიციპალიტეტთან (ქედა) შედარებით
ლაგოდეხის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ბიზნესის წარმოების პროდუქტიულობას ზრდის
98.1 და 68% პროცენტით მუნიციპალიტეტების შესაბამისად. თუმცა, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში
ბიზნესი პროდუქტიულობის დაბალ მაჩვენებელს 52.7% შეადგენს.

 ინდუსტრიებს შორის, საბაზისოზე (ტურიზმი) მაღალი პროდუქტიულობით სამთო საქმე (129.8%),
სატრანსპორტო (95.6%) და ვაჭრობის (63.8%) სფეროები გამოირჩევა. განათლებას პროდუქტიულობის
დაბალი, 194%-იანი მაჩვენებელი აქვს.

 ბოლო სამი წლის განმავლობაში უმაღლესი განათლების მქონე მენეჯერებმა შეძლეს საკუთარი
ბიზნესების 0.365 და ახალგაზრდა მენეჯერებმა 0.98 გაფართოვება.
34
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მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელი მიგნებები –
ბიზნეს საჭიროებები და გამოწვევები35

სტრუქტურა და პროფილი

შედარებით კონცენტრირებული არა-ფერმერული ეკონომიკა. სამიზნე მუნიციპალიტეტების უმრავ
ლესობაში არის ორიდან ერთი არა-ფერმერული ინდუსტრია (ხშირ შემთხვევაში ვაჭრობის სექტორი).
ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ვაჭრობის სექტორს 41.6% და ტრანსპორტის სექტორს 34.3%
უჭირავს. რაც შეეხება სხვა სექტორებს, მათი მაჩვენებელი მინიმალურია.
შედარებით დაბალი გეოგრაფიული კონცენტრაცია. საშუალოდ, დაახლოებით 70%-ზე მეტი არაფერმერული ბიზნესი მდებარეობს მუნიციპალურ ცენტრში. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, ფირმების
49% კონცენტრირებულია მუნიციპალურ ცენტრში და 51% სოფლებში.

შედარებით ძველი საწარმოები და გამოცდილი მეწარმეები უმაღლესი განათლებით. ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი ხასიათდება 2010 წლის შემდგომ დაფუძნებული ბიზნესების დაბალი მაჩვენებლით
(37.1%), ახალგაზრდა მენეჯერების საშუალო მაჩვენებლით (59.5%-ზე მეტი არის 54 წლამდე ასაკის), და
უმაღლესი განათლების მქონე მენეჯერების მაღალი მაჩვენებლით (53.6%). ამით შეიძლება აიხსნას
მუნიციპალიტეტის მუშაობა, რადგან ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მფლობელის/მენეჯერის უმაღლესი
განათლება მჭიდრო კავშირშია სამიზნე მუნიციპალიტეტების ფირმების წარმატებასთან.
ბიზნესი არ არის მიმართული მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ. ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტს
შორის არა-ფერმერული ბიზნესების გაყიდვების თითქმის 90% ადგილობრივ სოფლებზე (45.8%) და
მუნიციპალურ ბაზრებზე (43.6%) მოდის. რაც შეეხება რეგიონალური და ეროვნული დონის ბაზრებზე
გაყიდვებს მაჩვენებელი რეგიონალური ბაზრის შემთხვევაში 4.4, ხოლო ეროვნული ბაზრის შემთხვევაში
2.94%-ია. გაყიდვების მხოლოდ უმნიშვნელო 0.28% მოდის საერთაშორისო ბაზრებზე. ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის ბიზნესები (6.07%) უკეთ მუშაობენ ეროვნულ ბაზრებზე, თუმცა რეგიონალური ბარის
მაჩვეენებლი დაბალია.

ახალი ბიზნესის წამოწყება

სოციალური კაპიტალი ახალი ბიზნესის წამოწყების ყველაზე მნიშვნელოვან აქტივად მიიჩნევა.
ადამიანები ბიზნესის წამოწყებისას მეტად ეყრდნობიან საკუთარი ოჯახის წევრებს. მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენელ რესპონდენტთა 20,6% ახალი ბიზნესის წამოწყებისას გეგმას ოჯახის წევრების და
ახლობელის დახმარების გამოყენებას, შემდეგ სწავლებების (2.8%) და მეგობრების (1.9%), და ბოლოს
შესაბამისი სახელმწიფო სააგენტოს (1.9%) დახმარების გამოყენებას.

ბიზნესის წამოწყება რაციონალური გადაწყვეტილება იყო. ისევე, როგორც სხვა მუნიციპალიტეტების
შემთხვევაში, რაციონალური გადაწყვეტილება ნაცვლად ინერტული ან იძულებითი გადაწყვეტილებისა
არის ახალი ბიზნესის წამოწყების მთავარი მიზეზი. რესპოდენტების 35%-მა განაცხადა, რომ მათ
ჰქონდათ შესაბამისი პრაქტიკული უნარები და გამოცდილება, ხოლო 33,8%-მა აღნიშნა, რომ მათ
ჰქონდათ საკმარისი ფინანსები. ამ მიზეზით, მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მაცხოვრებლების
კვალიფიკაციის გამოვლენა და აღნიშვნა, რათა გამოვარკვიოთ ბიზნესისთვის შესაბამისი იდეები და
შესაძლებლობები, და მათი შესაბამისი კვალიფიკაციები.

მუნიციპალიტეტის მეწარმეებს მეტნაკლებად აქვთ ფული და რესურსები ბიზნესის წამოსაწყებად
(35,2%). ისინი ასევე იყენებენ საბანკო კრედიტებს (30%). შესაბამისად, მეტ ყურადღებას საჭიროებს
ხელშეწყობის სხვა ფორმები.
მაღალი ქულები ბიზნესის წამოწყების სურვილში. კვლევამ აჩვენა, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტ
ეტის მაცხოვრებლებში ბიზნესის წამოწყების სურვილი საკმაოდ მაღალია (1.997-ჯერ მაღალი) ვიდრე
IRDG-ის სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში (მაგალითად, ახალქალაქთან (0.441-ჯერ) და ხულოსთან
(0.552-ჯერ)) შედარებით. 36
35
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TSA და სხვა სოციალური ხელსაწყოები – ბიზნესის წამოწყების ნეგატიური სტიმული. სოციალური
დახმარების ხელსაწყოები, როგორიცაა TSA (მიზნობრივი სოციალური დახმარება) მნიშვნელოვან
როლს თამაშობს უკიდურესი გაჭირვების აღმოფხვრაში და მუნიციპალიტეტის ზოგადი კეთილდღეობის
გაუმჯობესებაში. თუმცა, მსგავს ხელსაწყოებს უარყოფითი ზეგავლენა აქვს ბიზნესის წამოწყებაზე და
მეწარმეობის დონეზე. სამიზნე მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის კვლევამ აჩვენა, რომ შემოსავლის
წყარო, როგორიცაა TSA და პენსია უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ბიზნესში მონაწილეობის
ძალისხმევაზე და ფულადი დახმარება დამოკიდებულია ბიზნესის სახეობაზე. როგორც მოსალოდნელი
იყო, დამატებითი სახსრების ხელმისაწვდომობა უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ბიზნესის წამოწყების
სურვილზე.37 შესაბამისად, სოციალური დახმარების პაკეტები საჭიროებს რეფორმირებას და
ყურადღებით დაგეგმვას, რათა ბენეფიციარებში შენარჩუნდეს ბიზნესში მონაწილეობის სურვილი.
უმაღლესი და პროფესიული განათლება და უკეთესი ინფრასტრუქტურა – ბიზნესის დაწყების დიდი
შანსები. გასაკვირი არ არის კვლევის შედეგი, რომელიც გვიჩვენებს, რომ უმაღლესი და პროფესიული
განათლების მქონე ადამიანებს მეტი შანსი აქვთ ბიზნესის წამოსაწყებად. თუმცა, უმაღლესი
განათლების მქონე პირების შემთხვევაში ეფექტურობის მაჩვენებელი უფრო მაღალია. ანალოგიურად,
საკანალიზაციო, ბუნებრივი აირის მიწოდებასთან და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული
პრობლემები მნიშვნელოვანწილად ამცირებს ბიზნესის წარმოების სურვილს, როცა უკეთეს პირობებს
ბიზნესის დაწყების სურვილზე დადებითი ზეგავლენას აქვს. 38ყველა მიგნება მიუთითებს უმაღლეს
და პროფესიულ განათლებაზე გაუმჯობესებული წვდომის, ასევე ფიზიკური ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესების აუცილებლობისკენ.

დაფინანსება

საბრუნავი კაპიტალის მიზნებისთვის სესხის აღების პროფილი 10,000 ლარამდეა. მუნიციპალიტეტის
საწარმოებში არსებობს სესხის აღების კულტურა და გამოცდილება. რესპოდენტების ნახევარზე მეტს
(53,5%) აქვს სესხის აღების გამოცდილება ბოლო სამი წლის განმავლობაში. ძირითად შემთხვევებში
(67%), სესხის ოდენობა იყო 10, 000 ლარზე ნაკლები და სესხის აღების წყაროს წარმოადგენდა ბანკი
(93%). სამწუხაროდ, რესპოდენტების 52,8% უჭირს სესხის გადახდა.

სესხთან დაკავშირებული მძიმე გამოცდილება ხსნის ბანკიდან სესხის აღების გეგმის არ არსებობას.
რესპოდენტების დიდმა უმრავლესობამ საწყის ეტაპზე სესხის არ აღების მიზეზად საჭიროების არ
არსებობს დაასახელა (66,7%), სხვა რესპოდენტებმა კი მაღალი საპროცენტო განაკვეთი (6,5) მოიყვანეს
მიზეზად. მეწარმეთა ნახევარზე მეტი (53,1%) აცხადებს, რომ მათ არ ესაჭიროებათ სესხი მომავალი
ინვესტიციებისთვის.
მეწარმეების დიდ უმრავლესობას 40 000-მდე ლარი ესაჭიროებათ. ყველაზე მოთხოვნადი თანხის
ოდენობა 10, 000 ლარიდან 40, 000 ლარამდე მერყეობს (რესპოდენტების დაახლოებით 40%). რესპო
დენტების ნახევარზე მეტს გაუჭირდა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. აღნიშნული სახსრები გამოყენებული
იქნება ოპერაციების გაფართოვების (47,2%) ან ახალი ტექნოლოგიების შეძენისთვის (34,4%).

არსებული საჭიროებები და გამოწვევები

ახალი აღჭურვილობის ან დანადგარების საჭიროების არ არსებობა. რესპოდენტების 50%-ზე მეტი
კმაყოფილი იყო საკუთარი აღჭურვილობის ეფექტურობით, და 29,7%-ს არ ჰქონდა აღჭურვილობის
გადაუდებელი აუცილებლობა. ამის მიზეზი ნაწილობრივ შეიძლება იყოს ის, რომ წარმოების სექტორი
მცირე მასშტაბით არის წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტში, და სხვა ბიზნესები კი ნაკლებად იყენებენ
დანადგარებს.
ძვირი მასალები – მნიშვნელოვანი დაბრკოლება საწარმოებისთვის. რესპოდენტების დაახლოებით
45% ასახელებს ამ ფაქტორს, როგორც წარმოების ძირითად დაბრკოლებას. აღნიშნულს მოსდევს დიდი
მანძილი ბაზრებამდე და თანმდევი ტრანსპორტირები ხარჯები. ქვეყნის მოშორებულ რეგიონებში
ყოფნის და მთავარი ეკონომიკური ცენტრიდან სიშორის გათვალისწინებით ეს მიზეზი გასაკვირი არ
არის. მსგავსი პრობლემები სახელდება წარმოებული პროდუქციის ბაზარზე მიწოდების კუთხითაც.
37
38

მოსახლეობის კვლევა სოფლის არა-ფერმერული ბიზნესის საჭიროებებზე, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა სოფლის არა-ფერმერული ბიზნესის საჭიროებებზე, IRDG UNDP, 2019
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უნდა აღინიშნოს, რომ პროდუქციის ტრანსპორტირების ხარჯი საშუალოდ არ აღემატება პროდუქტის
ღირებულების 5%-ს (თუმცა, ბევრს უჭირს გათვლების გაკეთება).

ფინანსების ხელმისაწვდომობა – მთავარი გამოწვევა. მთავარი გამოწვევა, რომელსაც ბიზნესი
აწყდება არის ფინანსების ხელმისაწვდომობა, ამას მოსდევს მეორე ჯგუფი – მოთხოვნის კლება,
კონკურენცია და არასაკმარისი უნარები. მესამე ჯგუფი აერთიანებს შემდეგს: შეზღუდული რესურსები,
შეზღუდული წვდომა ახალ ბაზრებზე და გაყიდვების სტრატეგია.

ძირითადი გამოწვევები, რომლებსაც მუნიციპალიტეტის საწარმოები აწყდებიან

წყარო: ადგილობრივი საწარმოების კვლევა.

გაფართოვების გეგმები და დახმარების საჭიროებები

გაფართოვების შეზღუდული გეგმები. რესპოდენტების 49,4%-მა განაცხადა, რომ არ აქვთ გაფართო
ვების გეგმები. მიმდინარე პანდემიის გათვალისწინებით (რომელიც კვლევის ჩატარების შემდეგ
დაიწყო) გასაკვირი იქნება ბიზნესებს შორის მსგავსი მზაობის დანახვა. იგივე შეიძლება ითქვას იმ
საწარმოებთან მიმართებით, რომლებიც გეგმავდნენ გაფართოვებას, ახალი პროდუქტების წარმოებას
და მასშტაბების გაზრდას.
სესხების სუბსიდირება და სასესხო გარანტიები – ხელშეწყობის ყველაზე მოთხოვნადი რეჟიმები.
რესპოდენტების 40,2% და 24.3%-ის განცხადებით სესხის სუბსიდირება და სასესხო გარანტიები ბიზ
ნესის განვითარებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დახმარება იქნებოდა.

პოტენციური პოლიტიკის შედეგები

კვლევის შედეგები მიუთითებს რამდენიმე სფეროზე, რომელიც პოლიტიკის ინტერვენციას შეუძლია
ხელი შეუწყოს არა-ფერმერული ბიზნესის აქტივობების გაფართოვებას სამიზნე მუნიციპალიტეტებში.
ასეთ ხელსაწყოებად შეიძლება მოგვევლინოს შემდეგი:
 განათლების დონის ასამაღლებელი პროგრამები; სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობა;
დასაქმებულების სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობის გაზრდა; დაგეგმვის პროცესების
სტიმულირება და ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმვის ხანგრძლივობის გაზრდა.
 მეორე, მთავრობამ და ადგილობრივმა უწყებებმა არა-ფერმერული ბიზნესები უნდა უზრუნველყონ
შემდეგით: კრედიტის ხელმისაწვდომობის გამარტივება; ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება;
სამთავრობო ხელშეწყობის პროგრამების გაფართოვება და ამ პროგრამებზე პოტენციური
ბენეფიციარების ცნობიერების ამაღლება.
 მესამე, სპეციალური ინიციატივები და შესაძლებლობები ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს ქალი
მენეჯერებისთვის, რაც ხელს შეუწყობს და სტიმულს მისცემს მათ ბიზნესის გაფართოვების
დაგეგმვისთვის.
აღნიშნული პოლიტიკები შეტანილია ამ დოკუმენტის ინტერვენციების ნაწილში.
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მოკლევადიანი (კოვიდ-19 გამოწვეული) საჭიროებები

ინდუსტრიებსა და საწარმოებზე ზემოქმედების ზუსტი მაჩვენებლების განსაზღვრა ძალიან რთულია.
არსებობს ექსპერტების მოსაზრებები, რომლებიც მოითხოვს გათვალისწინებას. მაგალითისთვის, გალტ
ენდ თაგარტი აფასებს პანდემიის ზემოქმედებას საქართველოს ეკონომიკაზე, ასევე ახდენს შესაძლო
ზემოქმედების განსაზღვრას თითოეულ სექტორზე. სხვა საკითხებთან ერთდ აქ გათვალისწინებულია
ტურიზმის სექტორიც. 39 გალტ ენდ თაგარტი-ს თანახმად, კოვიდ-19-ის ზემოქმედების ქვეშ მოექცევა
შემდეგი ჯგუფები:

კოვიდ-19-ის მოსალოდნელი ზემოქმედება საქართველოს სხვადასხვა სექტორებზე
Immediate negative
effect

Delayed negative
effect

Positive effect

Hotels
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Healthcare

Restaurants

Construction

Pharmacy

Shopping centers

Real estate

E-commerce

Entertainment

Trade

Agriculture

Transport

Manufacturing

Communication

Education

Local tourism

წყარო: გალტ ენდ თაგარტი

რთულია თითოეულ სექტორზე ზემოქმედების ზუსტად განსაზღვრა, მაგრამ ამის მიღწევა შესაძლებელია
ჯგუფებად დაყოფით. პირველი ჯგუფი (დაუყოვნებლივი უარყოფითი ზეგავლენა) აერთიანებს სექტორებს,
რომლებიც ძირითადად უკავშირდება ტურიზმს, შესაბამისად ზეგავლენის ალბათობა და მასშტაბი
თითოეული სექტორისთვის შეიძლება გამოვთვალოთ ტურიზმზე ზეგავლენის საშუალებით.
პროგნოზის ფარგლებში მოხდა სამი შესაძლო ეკონომიკური სცენარის იდენტიფიცირება, რომლის
ძირითადი მამოძრავებელი (დამოუკიდებელი ცვლადი) არის ვარაუდი, რომ მოხდება პანდემიის
სრული კონტროლი. სამი შესაძლო სცენარი შეჯამებულია ცხრილში ქვემოთ:

მოკლევადიანი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის სცენარი
სცენარი

ვარაუდი

ვირუსის
კონტროლის
თარიღი

ალბათობა

ეკონომიკური
ზრდა

1-ოპტიმისტური

ეკონომიკის ვარდნა
მარტიდან მაისამდე,
აღდგენა ივნისიდან

აპრილი-მაისი

10%

2.10%

2-საშუალო

ეკონომიკური ვარდნა
მარტი-მაისი, აღდგენა
ივნისი-სექტემბერი, და
ეკონომიკის ვარდნა
ოქტომბრიდან

კონტროლდება
აპრილი-მაისიდან,
ვირუსი ხელახლა
ვრცელდება
ოქტომბრიდან

50%

-2.70%

3-პესიმისტური

უწყვეტი ეკონომიკური
ვარდნა მარტიდან

არ წყდება 2020

40%

-6.0%

ტურიზმზე
ზემოქმედება
-$1.2 მილიარდი

-$2 მილიარდი

-$2.8 მილიარდი

წყარო: გალტ ენდ თაგარტი
39
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კვლევის თანახმად, დაუყოვნებლივი ზემოქმედების ჯგუფში ერთიანდებიან ის ინდუსტრიები,
რომლებიც ყველაზე მჭიდროდ უკავშირდებიან ტურიზმს. აქ იგულისხმება სასტუმროები, რესტორნები,
სავაჭრო ცენტრები, და ტრანსპორტი. ამ სამი სცენარის თანახმად, მოსალოდნელი ზემოქმედება
ტურიზმზე 1.2-2.8 მილიარდ დოლარს შორის მერყეობს. ალბათობის 50%-იანი მაჩვენებელი ფიქსირდება
მე-2 საშუალო სირთულის სცენარის შემთხვევაში. მომდევნო თვეების დანაკარგი 2 მილიარდი აშშ
დოლარს შეადგენს, რაც საბაზისო მაჩვენებლის დაახლოებით 50%-ია. 40 აღნიშნული გათვლა შეიძლება
გამოვიყენოთ დაუყოვნებლივი უარყოფითი ზემოქმედების ჯგუფის შემთხვევაში.

დაგვიანებული უარყოფითი ზემოქმედების ჯგუფის შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ სულ მცირე
ისეთივე უარყოფითი შედეგები, როგორც დაუყოვნებლივი უარყოფითი ზემოქმედების ჯგუფში, თუმცა
გრძელვადიან პერსპექტივაში. თუ ვივარაუდებთ, რომ გრძელვადიანი პერიოდი ორი წელია, მაშინ
წელს ზემოქმედება იქნება ნახევარი (შესაბამისად 25%-იანი დანაკარგი). გათვლის აღნიშნული წესი
არის დაახლოებით დაანგარიშება, რაც განპირობებულია დეტალური ეკონომიკური მოდელირების
არარსებობით.
ქვემოთ მოცემული ეკონომიკური სტრუქტურა შეეხება ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ სამივე სექტორს.

ეკონომიკის სტრუქტურა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ჯგუფების მიხედვით
საწარმოების
რაოდენობა

ჯამური
რაოდენობის %

დასაქმება
(გადახდილი
საშემოსავლო
გადასახადი)

დასაქმების %

დაუყოვნებლივი უარყოფითი
ზეგავლენის სექტორები

136

10%

109,858

7%

დაგვიანებული უარყოფითი
ზეგავლენის სექტორები

1101

85%

1,482,661

89%

60

5%

65,990

4%

1297

100%

1,658,509

100%

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული
სექტორები

ნეიტრალური
ჯამი

წყარო: შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაფუძნებული ავტორების დაანგარიშება.

ზემოქმედების მასშტაბები შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

40

ავტორების დაანგარიშების საფუძველზე
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ინდუსტრიებზე მოკლევადიანი ზემოქმედების მასშტაბი
საწარმოების
რაოდენობა
მუნიციპალიტეტში

დასაქმება
ზემოქმედების
ქვეშ მოქცეულ
ინდუსტრიებში

დაუყოვნებლივი უარყოფითი
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეუ• 136 საწარმო
ლი სექტორები
(საწარმოე• სასტუმროები და რესტორბის მთლიანი
ნები
რაოდენობის
• სავაჭრო ცენტრები
10%)
• გართობა
• ტრანსპორტირება

• ოფიციალურად
დასაქმებულების 7% (დაანგარიშებულია
გადახდილი
საშემოსავლო
გადასახადის
საფუძველზე)

დაგვიანებული უარყოფითი
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული სექტორები
• 1101 საწარმო
• ფინანსური
(საწარმოე• მშენებლობა
ბის მთლიანი
• უძრავი ქონება
რაოდენობის
• ვაჭრობა
85%)
• წარმოება
• განათლება

• ოფიციალურად
დასაქმებულების 89% (დაანგარიშებულია
გადახდილი
საშემოსავლო
გადასახადის
საფუძველზე)

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ჯგუფები

ზემოქმედების
მასშტაბი

შეწონილი საშუალო ზემოქმედება ფორმალურ
ეკონომიკაზე

ტიპიური
პრობლემები

• ლიკვიდობა
• გაყიდვების
განაწილება
• განაწილება

• 50% დანაკარგი

• 26% (საწარმოები)
• 26% (დასაქმება)

• 25% დანაკარგი

• გაყიდვების
კლება
• მოგების
შემცირება

წყარო: ავტორების დაანგარიშება.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური სტრუქტურიდან გამომდინარე დაახლოებით 136 საწარმო (ან ყველა
საწარმოს დაახლოებით 10%) და ოფიციალურად დასაქმებულების 7% მოექცევა დაუყოვნებლივი
ზემოქმედების ჯგუფში. 1,101 საწარმო (ან მთლიანი რაოდენობის 85%) და ოფიციალურად დასაქმებულების
89% მოექცევა დაგვიანებული ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ჯგუფში. საშუალო შეწონილი ზემოქმედება
ოფიციალურ ეკონომიკაზე იქნება დაახლოებით 26% (საწარმოები) და 26% (დასაქმება).

ზემოქმედება თვითდასაქმებულებზე და არაოფიციალურად დასაქმებულებზე

თვითდასაქმება. რაც შეეხება თვითდასაქმებას და არაოფიციალურად დასაქმებულებს გამოყენებული
უნდა იქნას განსხვავებული მეთოდოლოგია. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის
მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში დასაქმებული პირების ჯამური რაოდენობიდან (995), დიდი
უმრავლესობა (849) დაქირავებული მუშახელია. ზოგადად, თვითდასაქმებულების ყველაზე დიდი
წილი საქართველოში სოფლის მეურნეობაზე მოდის. მეტიც, საქართველოში სოფლის მეურნეობაში
დასაქმებულების 97% თვითდასაქმებულია. თვითდასაქმება სოფლის მეურნეობა საქართველოში
თვითდასაქმებულების ჯამური რაოდენობის 76%-ს შეადგენს, როდესაც სხვა სექტორებში მთლიანობაში
24%-ია. 41 შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორი კოვიდ-19-ის მოკლევადიან
ზემოქმედებასთან მიმართებით ნეიტრალურია. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ ზემოქმედების
მასშტაბი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თვითდასაქმებულებზე უმნიშვნელო იყო.
არაოფიციალური დასაქმება. გარდა ამისა, საქართველოში არა-ფერმერულ სექტორში არაოფი
ციალურად დასაქმებულების ჯამური რაოდენობა 34.7%-ს შეადგენს. რთულია ამ მაჩვენებლების
სექტორებად დაყოფა, მაგრამ თუ ვივარაუდებთ, რომ მუნიციპალიტეტში არა-ფერმერული დასაქმება
ჯამური დასაქმების აბსოლუტურ უმრავლესობას (თითქმის 100%) შეადგენს, მაშინ შეგვიძლია
გამოთვალოთ მუნიციპალიტეტის არაფორმალურ სექტორში დასაქმებულთა ანაზღაურება.

41

დასაქმების კვლევა, 2018
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არაოფიციალური დასაქმების შეფასება
გადახდილი საშემოსავლო
გადასახადის ჯამი (ლარი,
2019)

1,658,509

გადახდილი
ხელფასების ჯამი
(ლარი, 2019)

8,292,545

არაოფიციალური დასაქმების
წილი არა-ფერმერულ სექ
ტორში (ეროვნული საშუალო)

34.7%

არაოფიციალური
დასაქმების საშუალო
ანაზღაურება (ლარი, 2019)

წყარო: ავტორების ვარაუდები და გათვლები შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

4,406,605

რომ შევაჯამოთ, არაფორმალური სექტორის სახელფასო განაკვეთის მოცულობა შეადგენს დაახლო
ებით 4.4 მილიონ ლარს. თუმცა, რთულია იმის დადგენა თუ რამდენ არაოფიციალურად დასაქმებულს
შეეხო კოვიდ-19-ით გამოწვეული კრიზისი, რადგან არა-ფერმერულ სექტორებში არაოფიციალურად
დასაქმებულთა მონაცემები არ არის.
კოვიდ-19 კომპენსაციები. დასაქმებულებზე პანდემიის ზემოქმედების შემცირების მიზნით საქარ
თველოს მთავრობის მიერ დანერგილი საკომპენსაციო მექანიზმების სტატისტიკა სასარგებლო
ინფორმაციას გვაძლევს ზემოქმედების მასშტაბებზე. კომპენსაცია ერგება იმ პირებს, რომელთა
ხელფასი მიიღებს 2020 წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში და რომლებიც ჩამოშორდნენ
ან დროებით გათავისუფლდნენ სამსახურიდან საგანგებო სიტუაციის პერიოდში და აღარ იღებენ
ხელფასს.

შემოსავლების სამსახურის მონაცემების თანახმად (2020 წლის ივნისი), კოვიდ-19-თან დაკავშირებული
კომპენსაციის ბენეფიციართა რაოდენობა მუნიციპალიტეტში 318 ადამიანს შეადგენდა. კომპენსაციის
მიმღებთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა წარმოადგენდა შემდეგ სექტორებს: ვაჭრობა (108),
განთავსება და კვება (54), პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური აქტივობები (28), მშენებლობა
(27), პროფესიული სამეცნიერო და ტექნიკური აქტივობები (28), გადამამუშავებელი ინდუსტრია (23
ადამიანი), ტრანსპორტი (21). (მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ კომპენსაციის გაცემა ხდება არა
დასაქმების გეოგრაფიული არეალის, არამედ მიმღების ოფიციალური რეგისტრაციის მისამართის
მიხედვით (რომელიც შეიძლება არ ემთხვეოდეს მათი დამსაქმებლის ან ბიზნეს აქტივობის ადგილს)).
ექსპერტთა აზრით ეპიდემიოლოგიური ვითარების სტაბილიზაციის შემთხვევაში კომპენსაციის
მიმღებთა დაახლოებით ერთი მესამედი შეძლებს სამუშაო ადგილზე დაბრუნებას.

ახალგაზრდები ადგილობრივ ეკონომიკაში

ეკონომიკურად აქტიური ახალგაზრდობა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და არა-ფერმერული სექტორის
განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალაა. ახალგაზრდების ეკონომიკაში მონაწილეობის
მიზეზების აღქმა და შემდეგ მათი წახალისება ადგილობრივი სამუშაო ძალის მობილიზების, ახალი
სამეწარმეო იდეებს და ეკონომიკის დივერსიფიკაციის მთავარი საშუალებაა. UNDP-ის კვლევის
თანახმად, სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მთავარი ფაქტორი, რომელიც ზეგავლენას ახდენს არაფერმერული ბიზნესების პროდუქტიულობაზე არის მენეჯერების პერსონალური მახასიათებლები,
როგორიცაა ასაკი – ახალგაზრდა მენეჯერები უკეთ ხელმძღვანელობენ დასაქმების ზრდას და
უზრუნველყოფენ პროდუქტიულობის გაუმჯობესებას.42
ამ თვალსაზრისით მთავარი პრობლემები ვლინდება ახალგაზრდების არა-ფერმერულ ბიზნესში დაბალ
ჩართულობაში, ეკონომიკური უნარების და ცოდნის ნაკლებობაში, ასევე ახალგაზრდებში მეწარმეობის
დაბალ დონეში, რაც განაპირობებს პროდუქტიული რესურსების შეუსაბამო გამოყენებას. ამასთან
ერთად, ეკონომიკური შესაძლებლობები არარსებობით გამოწვეული მიგრაცია განაპირობებს როგორც
სამუშაო ძალის, ასევე პოტენციური მეწარმეების რაოდენობის კლებას.

ეკონომიკური მონაწილეობა

შრომის ბაზარში მონაწილეობა. 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის თანახმად, ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 41, 678; აქედან, 8.353 15-დან 29 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა,
რაც მოსახლეობის 20%-ს შეადგენს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 15-დან 29 წლამდე ახალგაზრდების
42

ბიზნესის არა-ფერმერული ეკონომიკური საჭიროებების კვლევა, IRDG UNDP, 2019
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70.7% ეკონომიკურად აქტიურია. მათი 92.4% დასაქმებულია, ხოლო 7,5% უმუშევარი. ახალგაზრდების
მთლიანი რაოდენობის 25.6% ეკონომიკურად არა აქტიურია, და არ ეძებს სამუშაოს. უნდა აღინიშნოს,
რომ დასაქმებულების 83.8% სასოფლო-სამეურნეო ფერმაში არის დასაქმებული, ხოლო 16%
დაქირავებული მუშახელია.43
NEET ახალგაზრდები. NEET ახალგაზრდები აღნიშნული პრობლემის კარგი მაჩვენებელია. მიუხედავად
იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის დონეზე მონაცემები ხელმისაწვდომი არ არის NEET ახალგაზრდების
წილი კახეთის რეგიონში 37.47%-ს შეადგენს. ამ ახალგაზრდების სტიმულირება და მათი სამუშაოზე
დაბრუნება კვლავაც გამოწვევად რჩება.
უმუშევრობა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2014 წლიდან
საქართველოში ახალგაზრდების უმუშევრობის მაჩვენებელი იკლებს. თუ 2014 წელს 15-დან 29
წლამდე ასაკი ახალგაზრდების უმუშევრობის მაჩვენებელი საშუალოდ 32.6%-ს შეადგენდა, 2018 წელს
ჩატარებული კვლევის თანახმად მაჩვენებელი 25.8%-მდე შემცირდა.44
15-29
ახალგაზრდები

8353

ეკონომიკურად
არა-აქტიური

2143

877 დაქირავებული მუშახელი

ეკონომიკურად
აქტიური

5909

უმუშევარი
447

დასაქმებული
5462

4580 დასაქმებულია
სოფლის
მეურნეობაში

მეწარმეობა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის რა-ფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების კვლევამ
აჩვენა, რომ ახალგაზრდების 5.1% ჩართულია არა-ფერმერულ ბიზნესში, რაც შედარებით დაბალი
მაჩვენებელია. თუმცა, მათ შეძლეს საკუთარი ბიზნესის 0.98 გაზრდა ბოლო სამი წლის განმავლობაში.45
უნდა აღინიშნოს, რომ ამ სექტორში ინვესტირების მაღალი მაჩვენებელი ახალგაზრდების 82%-ის
მიერ ბიზნესის წამოწყების მთავარი მოტივატორია. ახალგაზრდების 56.4%-თვის საწყისი კაპიტალი 1,
000-10, 000 ლარს შორის მერყეობს, ხოლო43.6%-ის შემთხვევაში 10, 000-დან 50,000 ლარამდე. კვლევამ
გვაჩვენა, რომ ახალგაზრდების 64.1%-მა საკუთარი სახსრების ინვესტირება მოახდინა ბიზნესში და
მხოლოდ 35.8%-მა ისარგებლა ბანკის ან ოჯახური რესურსებით.46

გამოკითხული ახალგაზრდების 82% მიიჩნეს, რომ მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები
ხელსაყრელია ბიზნესის წამოწყებისთვის. თუმცა, კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ახალგაზრდების 60%-ს
არ აქვს ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამების შესახებ, ხოლო იმ ახალგაზრდებიდან, რომლებსაც
აქვთ აღნიშნული ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ 50%-მა.
კვლევის თანახმად, არა-სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესებში ჩართული ახალგაზრდების 58.8% იშვიათად
უკავშირდება ადგილობრივ უწყებებს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით.47

მიგრაცია

მუნიციპალიტეტიდან მიგრაცია, რაც განპირობებულია უკეთესი საგანმანათლებლო და სამუშაო
შესაძლებლობების ძიებით ამცირებს კვალიფიციური კადრის რაოდენობას და ერთერთ მთავარ
გამოწვევას წარმოადგენს. ამასთან ერთად, ის ფაქტი, რომ ადგილობრივად არ არსებობს სივრცე,
სადაც ახალგაზრდები თავისუფალი დროის გატარებას და საკუთარი კომპეტენციების გაზრდას
შეძლებენ ზრდის მუნიციპალიტეტის მიგრაციის მაჩვენებელს.

43
44
45
46
47

მოსახლეობის აღწერა 2014, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2014-2018 (ეროვნული დონე)
მოსახლეობის კვლევა სოფლის არა-ფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებზე სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა სოფლის არა-ფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებზე სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა სოფლის არა-ფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებზე სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
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მთავარი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება

ახალგაზრდებში არსებული მთავარი გამოწვევების და საჭიროებების შეჯამება გამოიყურება ასე:

მთავარი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება
გამოწვევები
•

•
•
•
•
•

სუსტი თანამშრომლობა მოსახლეობას,
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს,
და ადგილობრივ უწყებებს შორის
ახალგაზრდა მეწარმეებთან დაკავშირებული
უნარებისა და ცოდნის სიმწირე

ახალგაზრდების დაბალი ჩართულობა ტურიზმსა
და ტურიზმთან დაკავშირებულ სფეროებში

პროფესიული განათლების დაწესებულებების არ
არსებობა
სოციალური საწარმოების არ არსებობა

საჭიროებები
•
•
•
•

ახალგაზრდებისთვის ადგილობრივი დასაქმების
შესაძლებლობების შექნა
ეკონომიკურად არა-აქტიური ახალგაზრდების
და NEET ახალგაზრდების სტიმულირება
უსაფრთხო და ახალგაზრდებზე მორგებული
სივრცის შექნა

ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერებისკენ
მიმართული ცოდნისა და უნარების
გაუმჯობესება

არა-აქტიური და პასიური ახალგაზრდობა

ადგილობრივი ეკონომიკის გენდერული საკითხები

საერთაშორისო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ქალების დაბალი მონაწილეობა ეკონომიკაში აფერხებს
ეკონომიკურ ზრდას და უარყოფით ზეგავლენას ახდენს განვითარებაზე. დამტკიცებულია, რომ ქალთა
და გოგონათა გაძლიერება ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებას.48

საქართველოში ქალთა ეკონომიკური აქტივობა დაბალია, რაც ზეგავლენას ახდენს ადგილობრივი
ეკონომიკის ზოგად შედეგებზე. ისევე როგორც ზოგადად ეკონომიკაში, ქალთა მონაწილეობა
ლაგოდეხის ეკონომიკაში დაბალია; გამოკითხული მამაკაცების 56.1% ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
ბიზნეს სექტორში არის დასაქმებული, ამავე სექტორში გამოკითხული ქალების 43.9% არის
დასაქმებული. მამაკაც რესპოდენტებთან შედარებით, ქალი რესპონდენტების უმრავლესობა მათი
ბიზნესს დამაკმაყოფილებლად აფასებს. რაც შეეხება ბიზნესის მდგომარეობა, ქალებთან შედარებით
უფრო მეტ მამაკაცს მიაჩნია, რომ მათი ბიზნესი კარგ მდგომარეობაშია.
როგორც გამოკითხული ქალების, ასევე მამაკაცების დიდი უმრავლესობა (90%-ზე მეტი) მიიჩნევს, რომ
ადგილობრივი გარემო ნაკლებად ხელსაყრელია ბიზნესის წამოწყებისთვის. თუმცა, უფრო მეტი ქალი
რესპოდენტი მოელის ბიზნეს გარემოს გაუარესება მომდევნო 6 თვის განმავლობაში.

ქალი და მამაკაცი რესპოდენტების უმრავლესობა მათ მიერ ბიზნესის წამოწყების მთავარ მიზეზად
ოჯახსა და ახლობლებს ასახელებს. თუმცა, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ რეგიონში მაცხოვრებელი
ქალები (10.4% მეტი ქალი ასახელებს ოჯახს და ახლობლებს) უფრო ხშირად ასახელებენ ოჯახს და ახლობლებს
წამყვან ფაქტორად, რაც შეიძლება მიუთითებდეს ქალების ოჯახის წევრებზე დამოკიდებულებას,

ქალები მეწარმეობაში49

ბიზნესის წამოწყება. ქალებისთვის ბიზნესის წამოწყება გაცილებით უფრო მეტ სირთულეს
უკავშირდება ვიდრე მამაკაცებისთვის.

ქალი რესპოდენტები ბიზნესის წამოწყების მთავარ მიზეზად ფინანსური რესურსების ნაკლებობას
ასახელებენ, ხოლო მამაკაცები სხვა მიზეზებს, მათ შორის ყველაზე ხშირად პრაქტიკული უნარების
და გამოცდილების ქონას. ეს ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ქალები მამაკაცებთან შედარებით
უფრო რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაში არიან და არ აქვთ ბიზნესთან დაკავშირებული უნარები და
განათლება. დამატებით, ქალი რესპოდენტები უფრო მეტად არიან დამოკიდებული ბანკზე და ოჯახზე,
48
49

UNDP საქართველო
შემდეგ ქვეთავში ძირითადად საუბარია ორ კვლევაზე (მოსახლეობა და ბიზნესი), რომელიც ჩატარდა 8 სამიზნე მუნიცი
პალიტეტის სოფლის არა-ფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებზე და განხორციელდა 2019 წელს UNDP-ს IRDG პროექტის
ფარგლებში. თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული ტექსტში გამოყენებული კვლევის შედეგები მიუთითებს ამ კვლევებზე.
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როგორც მათი ბიზნესის დაფინანსების წყაროზე, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ეკონომიკური
დამოკიდებულების პრობლემას.

მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ქალი რესპოდენტებისთვის უფრო ხშირად არის ხელმისაწვდომი
50, 000-დან 100,000 ლარამდე საწყისი კაპიტალი ვიდრე მამაკაცებისთვის, თუმცა უფრო ხშირია
შემთხვევები, როდესაც საწყისი კაპიტალი ქალებისთვის 1, 000 ლარს შეადგენს. შესაბამისად,
ქალებისთვის ხელმისაწვდომი საწყისი კაპიტალის მოცულობა მამაკაცებთან შედარებით ცვალებადია,
რადგან მამაკაცებისთვის საწყისი კაპიტალი ხშირ შემთხვევაში სტაბილურობით ხასიათდება.

ბიზნესის წარმოება. რეგიონალური სტერეოტიპები შეიძლება მოიცავდეს ბიზნესში მოღვაწე
ქალებთან დაკავშირებულ უარყოფით მოსაზრებებს, და შეაფერხონ ქალების ბიზნესში მონაწილეობა.
აქედან აშკარა ხდება ქალებისთვის ბიზნესის წარმოებაში დახმარების აღმოჩენის აუცილებლობა.
ზოგადად, ბიზნესის წარმოებისას ქალები მეტ დაბრკოლებას აწყდებიან ვიდრე მამაკაცები.
შესაბამისად, ქალების მიერ ბიზნესის წარმოება რთულია. ამ მხრივ ლაგოდეხში არსებული ვითარება
არ განსხვავდება.
რაც შეეხება ბიზნესის კაპიტალიზაციას, ქალებმა წარმატებით შეძლეს საკუთარი საწყისი კაპიტალის
გაზრდა. თუმცა, არცერთი ქალი არ გასცდა 100, 000 ლარიან კაპიტალიზაციის ნიშნულს. შესაბამისად,
შესაძლოა საჭირო გახდეს უნარების და მართვის სწავლებების ჩატარების გზით კაპიტალის პროდუქტიულობის
გაზრდის მხარდამჭერი პროგრამების განხორციელება.

აღსანიშნავია, რომ მამაკაცებთან შედარებით მეტი ქალი რესპონდენტი ყიდის საკუთარ პროდუქციას
ადგილობრივი ბაზრების საზღვრებს გარეთ (რეგიონალურ და ეროვნულ ბაზრებზე). მაშინ, როცა
არცერთი მამაკაცი რესპოდენტი არ ყიდის პროდუქციას საერთაშორისო ბაზარზე, ქალი რესპოდენტების
გარკვეული ნაწილი გასულია აღნიშნულ ბაზრებზე. დამატებით, ქალი რესპოდენტების მიერ
წარმოებული პროდუქცია აქტიურად გამოიყენება ტურისტების, ფერმერების და ბიზნესების მიერ,
მაშინ როდესაც მამაკაცი რესპოდენტების მიერ წარმოებული პროდუქციის ძირითად მომხმარებლებს
სხვა გამყიდველები წარმოადგენენ. ეს კი სავარაუდოდ განპირობებულია იმით, რომ მამაკაცებისგან
განსხვავებით ქალების მიერ მართული ბიზნესი ხშირ შემთხვევაში აწარმოებს არა-სასოფლო
სამეურნეო პროდუქციას.

მეტიც, ქალი რესპოდენტები მეტ დროს ხარჯავენ ტრანსპორტირებაზე და ბაზარზე, როდესაც მამაკაცები
მეტ დროს უთმობენ გაყიდვის შემდგომ მომსახურებებს. ქალთა ბიზნესებისთვის ტრანსპორტირების
მაღალი ხარჯები შესაძლოა გამოწვეული იყოს ტრანსპორტის ფლობის დაბალი მაჩვენებლით,
რაც საჭიროს ხდის მძღოლის დაქირავებას და ზრდის ტრანსპორტირების ხარჯებს. ეს ხაზს უსვამს
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმჯობესების საჭიროებას, რათა ქალებმა ნაკლები სახსრები დახარჯონ
ტრანსპორტირებაზე და მარტივად გაიტანონ პროდუქცია მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ.
დამატებით, მამაკაც რესპოდენტებთან შედარებით, ქალ რესპოდენტებს ბიზნესის გარდა დამატებით
შემოსავლის წყარო არ გააჩნიათ. როგორც წესი ისინი ნაკლებ თანამშრომელს ქირაობენ და ბრუნვაც
საგრძნობლად დაბალი აქვთ, რაც ქალებისთვის ბიზნესის გაზრდის კუთხით მხარდაჭერის აღმოჩენის
აუცილებლობაზე მიუთითებს.
რესურსებზე და კრედიტზე წვდომა. ქალი რესპოდენტების უმრავლესობას აღებული აქვს 10, 000 ლარზე
ნაკლები სესხი და უფრო მეტი მამაკაცისთვის იყო ხელმისაწვდომი 10, 000-დან 50, 000 ლარამდე და
50, 000-დან 100, 000 ლარამდე, ასევე 100, 000 ლარზე მეტი თანხა. შესაბამისად, მეტი ქალი იღებს
სესხს, თუმცა მათი სესხის ოდენობა დაბალია. თუმცა, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ მეტი ქალი
რესპოდენტი იყენებს სესხს ბიზნესის გაფართოვებისთვის და მეტ ქალ რესპოდენტს აქვს სესხი დაფარული.
რაც შეეხება სესხის სტრუქტურას, მამაკაცებთან შედარებით, მეტ ქალ რესპოდენტს აქვს მიღებული
სუბსიდირებული სესხი და ნაკლებ ქალ რესპოდენტს აქვს აღებულ სესხი კრედიტით. ეს შეიძლება
მიუთითებდეს იმაზე, რომ ქალი რესპოდენტები უკეთ არიან გაცნობიერებული სესხის სტრუქტურაში და
მათზე მორგებულ სესხებს იღებენ, რომლის დაფარვასაც შეძლებენ.

თუმცაღა, გამოკითხული ქალების 9.4% ამბობს, რომ მათ არ შეუვსიათ განაცხადი სესხზე, რადგან არ
ჰქონდათ დადებითი პასუხის მიღების იმედი. მაგრამ, ყველა მამაკაცს არ დაუსახელებია ეს მიზეზი,
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რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს იმით, რომ ქალ რესპოდენტებს ნაკლები წვდომა აქვთ კაპიტალზე,
ან იმ გარემოებით, რომ მათ არ აქვთ საკმარისი თავდაჯერება.

კაპიტალის ფლობა სქესის მიხედვით50

სქესი

საკუთრე
ბაში
არსებულ
მიწა
(SQ M.)

საკუთრე
საკუთრებაში საკუთრე
ბაში არსე
ნაქირავები ნაქირავები
არსებული
ბაში
ნაქირავები
ბული გადა
აღჭურვი
უძრავი
აღჭურვი
არსებული
მიწა
ადგილების
ლობა
ქონება
ლობა
ქონება
(SQ M.)
საშუ
 ალებები
(ერთეული)
(SQ M.)
(ერთეული)
(SQ M.)
(ერთეული)

მამაკაცი

საშუალო

647.9

2.4

101.5

0.5

645.2

8.1

12.9

ქალი

საშუალო

71.8

0.3

30.8

0.2

41.2

0.1

10.8

წყარო: UNDP.

როგორც ზემოთ მოცემულ ცხრილში არის მკაფიოდ ნაჩვენები, ქალი რესპოდენტები მნიშვნელოვნად
ჩამორჩებიან მამაკაცებს აქტივების ფლობაში, და მამაკაც რესპოდენტებს საკუთრების უფრო მაღალი
მაჩვენებელი აქვთ ყველა კატეგორიაში. შესაბამისად, ქალების მიერ დიდი მოცულობის სესხების აღების
შესაძლებლობა მცირდება, რადგან ისინი არ ფლობენ საკმარისი რაოდენობით კაპიტალს, რაც ქალების მიერ
უზრუნველყოფილი სესხების აღების დაბალ მაჩვენებელში გამოიხატება.
სახელმწიფო პროგრამების ხელმისაწვდომობა. მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური განვითარების
ხელშეწყობისთვის სახელმწიფო პროგრამების თანაბარ ხელმისაწვდომობას სასიცოცხლო
მნიშვნელობა აქვს. უფრო მეტი ქალი რესპოდენტი მონაწილეობდა ბიზნეს გეგმის შედგენის,
ბიუჯეტირების და მარკეტინგის სწავლებაში, ხოლო მამაკაცი რესპოდენტების უმრავლესობას
მონაწილეობა აქვს მიღებული პროფესიული უნარების სწავლებებში. თუმცა, 10.7%-ით მეტ ქალს
არ გაუვლია სწავლება ბოლო სამი წლის განმავლობაში, რის მიზეზადაც ისინი ინფორმაციის არ
არსებობას ასახელებენ. რაც შეეხება მამაკაცებს, 29.6%-ით მეტმა მამაკაცმა არ მიიღო სწავლებაში
მონაწილეობა იმ მიზეზით, რომ ისინი ვერ ხედავენ ამის საჭიროებას. შესაბამისად, მნიშნველოვანია
ქალებთან აქტიური კომუნიკაციის დამყარება, რათა მათ მიიღონ ინფორმაცია სწავლებებზე.
მამაკაცებთან შედარებით სამჯერ უფრო მეტი ქალი რესპოდენტი გეგმას სამთავრობო პროგრამაში
მონაწილეობას. მეტიც, ქალი რესპოდენტების მხოლოდ მცირე რაოდენობა მიმართავს ადგილობრივ
მთავრობას დახმარებისთვის, და მათი დიდი უმრავლესობა უკმაყოფილოა ადგილობრივი
წარმომადგენლების პასუხებით; ეს შეიძლება მიუთითებდეს ადგილობრივ წარმომადგენლებსა და ქალებს
შორი კომუნიკაციის და თანამშრომლობის გააქტიურების აუცილებლობაზე.

მთავარი გამომწვევების და საჭიროებების შეჯამება

ხელმისაწვდომ მონაცემებზე დაყრდნობით, მთავარ პრობლემას ქალთა დაბალი ეკონომიკური
აქტივობა წარმოადგენს. გამოწვევები, რომლებიც აფერხებს ქალთა ეკონომიკურ აქტიურობას, ასევე
საჭიროებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია შეჯამებულია ქვემოთ.
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გამოწვევები
• ბიზნეს იწყებს უფრო ნაკლები ქალი ვიდრე მამაკაცი
• ქალებზე მოდის ორმაგი რეპროდუქციული/საოჯახო
საქმე და ზრუნვა ოჯახის წევრებზე

• ქალების დაბალი შემოსავალი – ქალთა დიდი ნაწილი
დამოკიდებულია სოციალურ დახმარებაზე ან სხვა
ოჯახის წევრების შემოსავალზე

• ორმაგი სამუშაო დატვირთვის გამო ქალები ნაკლებად
ესწრებიან ბიზნეს სწავლებებს და კურსებს
• ქალებს არ აქვთ ინფორმაცია სწავლებებზე
• ქალების აქტივობებთან და პროფესიებთან
დაკავშირებული სტერეოტიპები

• ქალებს არ აქვთ საკმარისი თავდაჯერებულობა ბიზნეს
კონკურენციაში ჩართვისთვის
• ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილი საწყისი
კაპიტალის მაღალ ოდენობაში, არსებულ კაპიტალში
და კრედიტში.

საჭიროებები
• ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება

• ქალთა თვითშეფასების გაძლიერება

• ქალების და გოგონების იმ ბიზნეს სწავლებებზე
ინფორმირება, რომლებიც იმართება
მუნიციპალიტეტში

• ქალებისა და გოგოების ინფორმირება სახელმწიფო
და არა-სახელმწიფო პროგრამებზე, რომლებიც
უკავშირდება ბიზნესის განვითარებას
• ტექნოლოგიებსა და ტექნიკაზე ქალებისა და
გოგონების წვდომის გაზრდა

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების
გაუმჯობესება

• ადგილობრივ წარმომადგენლებს და ქალებს შორის
თანამშრომლობის გაუმჯობესება

ძირითადი დასკვნები ეკონომიკასა და მულტისექტორულ
განვითარებაზე

რომ შევაჯამოთ, არსებობს რამდენიმე ძირითადი პრობლემა, რომელის წინაც დღეს დგას მუნი
ციპალიტეტის ეკონომიკა და რომლებიც საჭიროებს რეაგირებას მაცხოვრებლების ზოგადი
კეთილდღეობის გაუმჯობესებისთვის. ესენი არის:

შედარებით მჭიდრო არა-ფერმერული ეკონომიკა. ეროვნულ საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით
(48) აღნიშნული ვლინდება საწარმოების მცირე რაოდენობაში 1, 000 სულ მოსახლეზე (28).
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საწარმოების უმრავლესობა მის ფარგლებს გარეთ მუშაობს.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ყველაზე მაღალი სიმჭიდროვე (42) აღინიშნება სამიზნე ჯგუფში,
თუმცა შედარებით დაბალია ეროვნულ საშუალო მაჩვენებელზე (53). აღნიშნული გარემოება
ავტომატურად ამახვილებს ყურადღებას რეგისტრირებული ბიზნესების მზარდ რაოდენობაზე, რითაც
არაოფიციალური საწარმოები ოფიციალურ ფორმას იღებენ და მცირდება მოსახლეობის კლება სოციალური,
ეკონომიკური და გარემო პირობების გაუმჯობესებისკენ მიმართული პოლიტიკების გამოყენებით.
არა-ფერმერული სექტორებიდან ტურიზმი მიიჩნევა მუნიციპალიტეტის მთავარ იმედისმომცემ
სექტორად. ყველაზე აქტიური სექტორი არის სოფლის მეურნეობა მისი ძირითადი ფორმებით,
განსაკუთრებული ღირებულების დამატების გარეშე და გადამუშავების აქტივობებით. არაფერმერული ბიზნესები ან არ არსებობს ან განვითარების ეტაპზეა. ოფიციალური დასაქმების
კუთხით წამყვან სექტორებს წარმოადგენს ტრანსპორტი და ვაჭრობა. აღნიშნული სექტორები
ავტომობილების მომსახურებასთან ერთად დასაქმების კუთხით წამყვან სექტორები იყო ბოლო სამი
წლის განმავლობაში (ბიზნეს კვლევის თანახმად). მუნიციპალიტეტში მხოლოდ რამდენიმე საწარმო
ფირმა არსებობს. ტურიზმი მიიჩნევა დიდი პოტენციალის მწონე სექტორად, რომელიც ძირითადად
ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებსა და ღვინის ტურიზმს ეფუძნება. ყველა გათვლა ემყარება ამ
ორ ფაქტორს. სექტორის მთვარ გამოწვევას წარმოადგენს პროდუქტების ნაკლებობა, სტუმრების
მომსახურების საბაზისო უნარების ნაკლებობა (ენა – მცირე საწარმოები, მომსახურების სტანდარტები
– დიდი ზომის საწარმოების შემთხვევაში).
მყიფე ეკონომიკა, ბიზნეს სექტორების ბრუნვას და დამატებითი ღირებულების მცირე კავშირით.
საწარმოების ბრუნვა და კაპიტალიზაცია ბოლო წლებში იზრდება. თუმცა, აღნიშნული ზრდა არ არის
შედეგიანი – არ იცვლება რეგიონის რეალური შემოსავლის წყაროები. ეს განაპირობებს დასაქმების
რაოდენობის ზრდას და საშუალო ხელფასის კლებას (2016-2018 წლების პერიოდში). დაახლოებით 9,
144 ლარით მუნიციპალიტეტს სამიზნე ჯგუფებს შორის ერთერთი ყველაზე დაბალი პროდუქტიულობის
მაჩვეენებლი აქვს (მცირედით აღემატება თეთრიწყაროს და ქედას მაჩვენებელს). პროდუქტიულობის
თვალსაზრისით დიდია სხვაობა მამაკაცების და ქალების მიერ მართულ საწარმოებს შორის.
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რესურსები არასწორად არის გადანაწილებული ინდუსტრიებში და ინდუსტრიებს შორის. აღნიშნული
ვლინდება მუშახელის პროდუქტიულობის (იზომება საწარმოების მიერ გადახდილი ხელფასით)
რამდენიმე ინდუსტრიას შორის გადანაწილებით (მაგალითად, საშუალო პროდუქტიულობა
სამთო და ვაჭრობის სფეროებში). ასევე, ინდივიდუალურ ინდუსტრიებში მომუშავე ფირმების
პროდუქტიულობის დიფერენციალებში (მაგალითად, სამთო მოპოვებითი სექტორი), რაც იზომება
საშუალო პროდუქტიულობასთან სხვაობით. რესურსების სწორი გადანაწილება ნიშნავს მუშახელის
დაბალი პროდუქტიულობის სექტორებიდან მაღალი პროდუქტიულობის სექტორებში და დაბალი
პროდუქტიულობის ფირმებიდან მაღალი პროდუქტიულობის სექტორის ფირმებში გადანაწილებას.
ასეთი მიდგომა გაზრდის არა-ფერმერული საწარმოების მაჩვენებლებს ახალი მუშახელის დამატების
საჭიროების გარეშე, რაც მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში.

მუნიციპალიტეტში ბიზნესის წამოწყება რამდენიმე მნიშვნელოვან პრობლემას უკავშირდება.
მუნიციპალიტეტში ბიზნესის წამოწყების გამოწვევებსა და პრობლემების იდენტიფიცირებამ
შეიძლება ხელი შეუწყოს რეგიონში არა-ფერმერული საწარმოების განვითარებას. არსებობს
რამდენიმე დაბრკოლება, რომელთაგან მასალების სიძვირე ერთერთი უმნიშვნელოვანესია.
საწარმოებს ესაჭიროება დაფინანსება, მაგრამ არა ბანკის მხრიდან. ბანკის სესხის გადახდა რთული
ტვირთია და ბევრ საწარმოს ურთულდება ვალის დაბრუნება. მათი დაფინანსების საჭიროება 10, 000 –
40, 000 ლარია. აღნიშნული ფინანსები საჭიროა ბიზნესის გაფართოვების და ახალი ტექნოლოგიების
შეძენისთვის. სხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევები (გარდა ფინანსებზე წვდომისა) უკავშირდება ბაზარს
(მოთხოვნის კლება, კომპენსაცია) და წარმოებას (უნარები, მასალები).
კოვიდ-19-ით განპირობებული მოკლევადიანი საჭიროებები. მუნიციპალიტეტის უმთავრესი არაფერმერული სექტორი – ტურიზმი მნიშვნელოვანი ზემოქმედების ქვეშ მოექცა ქვეყნის დახურვის
გამო და აღდგენის პერსპექტივები ჯერ ნათელი არ არის. ინდუსტრიას მნიშვნელოვანი პრობლემები
აქვს ორი მხრიდან, როგორც ბაზრის ზომის, ასევე მომარაგების კუთხით. ბაზრის თვალსაზრისით,
ჯავშნების საკითხი ჯერ ნათელი არ არის. მომარაგების კუთხით კი შესაბამისობის და ცვლილებების
ხარჯები, რომელიც ახალ რეგულაციებს უკავშირდება დიდია და ზეგავლენას მოახდენს როგორც
გახსნის ტემპებზე, ასევე ტურისტული საწარმოების შემოსავლიანობაზე.
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ეფექტები/შედეგები

P1 – პრობლემის ხე (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება)
გაზრდილი სიღარიბე

კეთილდღეობის კლება

1. მაღალი პროდუქტიულობის და მაღალანაზღაურებადი
არა-ფერმერული სამუშაოების არ არსებობა,
დამოკიდებულება ფერმერულ აქტივობებზე

მიგრაცია

2. ადგილობრივი წარმოების პროდუქტების, მასალების
და მომსახურებების შეზღუდული ხელმისაწვდომობა
მოსახლეობისთვის

3. არა-ფერმერულ სფეროში დასაქმების შესაძლებლობების
არ არსებობს ახალგაზრდებისთვის

მიზეზები

საკვანძო პრობლემა
დივერსიფიკაციის დაბალი დონე და არა-ფერმერული სექტორის სიმცირე

1.არსებული სხვაობა შრომის
პროდუქტიულობაში სექტორებს
შორის და სექტორებში

2. ეკონომიკურად
სიცოცხლისუნარიანი
სექტორებისა და
შესაძლებლობების არარსებობა

3. ძირითადი გამოწვევები,
რომლებიც ადგილობრივი
საწარმოების წინაშე დგას

4. მუნიციპალიტეტში ბიზნესის
წამოწყების ეკონომიკური
ინიციატივების არ არსებობა
რამდენიმე ფაქტორის გამო

5. ახალგაზრდობის შეზღუდული
ეკონომიკური მონაწილეობა

6. ქალების შეზღუდული
მონაწილეობა

1.1. რესურსების არასწორი
გადანაწილება: მუშახელის
დაბალი მობილობა
სექტორებს შორის

2.1 შეზღუდული ცოდნა
ახალი პროდუქტების
შესაქმნელად (მაგალითად,
ახალი ტურისტული პროდუქტები
და გამოცდილება)

3.1 ფინანსების
ხელმისაწვდომობა;
არსებული საჭიროება
10,000 - 50,000 ლარი

4.1. სიახლოვეს დიდი
ქალაქის არ არსებობა

5.1. შესაბამისი
მუნიციპალური სერვისების
ნაკლებობა / არარსებობა

6.1. საზოგადოებაში
არსებული
გენდერული
სტერეოტიპები

3.2. ბაზართან
დაკავშირებული
საკითხები (კონკურენცია)

4.2. მცირე ბაზარი

5.2. დაბალი მხარდაჭერა
ახალგაზრდული
ინიციატივების
მიმართ

6.2. ორმაგი დატვირთვა და
ნაკლები დრო პირადი
განვითარებისათვის

4.3. ქალაქისა და
სოფლის სუსტი კავშირი

5.3. შეზღუდული წვდომა
სხვადასხვა
საგანანმანათლებლო
პროგრამებზე

6.3. გამოცხადებული და
არამდგრადი გენდერული
პოლიტიკები
მუნიციპალიტეტში

1.2. დასაქმებულების
შეზღუდული უნარები

1.3. არა-ფერმერულ
სექტორში არსებული
ტექნოლოგიების
შეზღუდული დონე

ყოვლისმომცველი
სფერო იფრასტრუქტურა

2.2. შეზღუდული იდეები და
ცოდნა სექტორების შესახებ,
რომელთა განვითარება
შესაძლებელია რეგიონში
არსებული საშუალებების
გამოყენებით (მაგალითად,
ბუნებრივი ზეთები და ა.შ.)

ყოვლისმომცველი სფერო სოფელსა და ქალაქს შორის
სუსტი კავშირები

3.3. ოპერაციებთან
დაკავშირებული
პრობლემები

ყოვლისმომცველი სფერო გარემო: წყლის
ხელმისაწვდომობა

ყოვლისმომცველი სფერო ახალგაზრდული
საკითხები

ყოვლისმომცველი
სფერო გენდერული საკითხები
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P1 – შემოთავაზებული ინტერვენცია (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება)

ქვემოთ მოკლედ არის შეჯამებული მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციები. ინტერვენციები წარმოდგენილია ფართოდ
განსაზღვრული პოლიტიკის ხელსაწყოების საპირისპიროდ, რომლებიც რეკომენდირებულია OECD სოფლის პოლიტიკის მიდგომით ამ
კონკრეტული პრიორიტეტისთვის – მულტისექტორული განვითარება. შემოთავაზებულ ინტერვენციებთან დაკავშირებული დეტალური
ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ამ დოკუმენტის დანართში.
შემოთავაზებული ინტერვენციები

სოფლის მეურნეობის მიღმა, საწარმოები, რომლებიც
ვაჭრობენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით პრაქტიკულად
არ არსებობს. ტურიზმი არის სექტორი, რომელსაც აქვს
პოტენციალი გახდეს ეროვნული და საერთაშორისო
დონის. სხვა პროდუქტები, რომლებსაც აქვთ
გლობალურ დონეზე ინტეგრაციის პოტენციალი ჯერ არ
არის განსაზღვრული.

მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებთან
შესაბამისობა

OECD
პოლიტიკის
ხელსაწყო

• სოფლების
გლობალურ
ღირებულებათა
ჯაჭვში
ინტეგრაცია

• P1-EC03 – კონკურენტუნარიანობის წყაროების
შესწავლა
• P1-EC04 – განხორციელებადობის კვლევის
პროგრამა
• P1-EC05-01 – პროდუქტიულობის
გადანაწილება (უნარების განვითარება)
• P1-EC05-01 – პროდუქტიულობის
გადანაწილების პროგრამა (ტექნოლოგიის
განახლება)
• P1-EC06 – სამუშაო ძალის ზრდის პროგრამა
• P1-EC10 – პროფესიული განათლების
გაძლიერება

კონკურენტუნარიანი სოფლის ინდუსტრიების
იდენტიფიცირება და წახალისება (სოფლის მეურნეობის
და ტურიზმის გარდა) მთავარი პრიორიტეტია. ზოგიერთ
სექტორი კარგავს და შემდეგ იბრუნებს უპირატესობას.
მსგავსი დინამიკის გამომწვევი მიზეზების აღქმა
უმნიშვნელოვანესია. განხორციელებადი ბიზნეს
იდეების იდენტიფიცირება და წახალისება
უმნიშვნელოვანესია მეწარმეობისთვის. ასევე,
არსებობს ხარვეზები წარმოების დონეს და თავად
სექტორებს შორის, რაც იწვევს არაეფექტურობას.
უთანასწორობა უნდა აღმოიფხვრას სხვადასხვა
ზომების გამოყენებით.
ბიზნესებს დადებითი გამოცდილება აქვთ საბანკო
დაფინანსებასთან მიმართებით, თუმცა აუცილებელია
გაფართოვება. 10,000 – 50,000 ლარი არის საჭირო
გაფართოვების (ზოგიერთი პროდუქტი) და
ტექნოლოგიის განახლებისთვის.

• ფინანსებზე,
კრედიტებზე
და ბაზრებზე
წვდომის
გაუმჯობესება

• P1-EC0110 -ტექნიკური დახმარების პროგრამა
(ტურიზმი)

ბუნებრივი რესურსების და ლანდშაფტის სიუხვის გამო
მდგრადი ეკო-ტურისტული პროდუქტები ადგილობრივი
ტურიზმის პრიორიტეტია და აუცილებელია ტექნიკური
დახმარების აღმოჩენა (საერთაშორისო ექსპერტები და
ცოდნა) რეგიონალური DMO-თვის, მუნიციპალიტეტის
და ტურისტული საწარმოებისთვის, რათა განვითარდეს
ინფრასტრუქტურა და პროდუქტები, რომლებიც
მიმზიდველი იქნება საერთაშორისო და ადგილობრივი
გარემოს დაცვით დაინტერესებულ ტურისტებისთვის.

• მდგრადი
ტურიზმის
ხელშეწყობა

• P1-EC07 – ფინანსების ხელმისაწვდომობის
პროგრამა
• P1-EC08 – კოვიდ-19-ის შემდგომი გახსნა და
დაფინანსება
• P1-EC09 – კოვიდ-10-ის შემდგომი
შესაბამისობის დაფინანსება

• სოფლის
ინდუსტრიის
წახალისება

ყოვლისმომცველი
პროგრამები
P1-YU01 – ახალგაზრდა CEO საინიციატივო პროგრამა
P1-YU02 – ახალგაზრდული ტურიზმის ცენტრი
P1-YU03 – ახალგაზრდა მეწარმეთა წახალისება სოფლად
P1-GE01 – ქალთა მონაწილეობის ინტერვენცია
P1-RU01 – სოფლისა და ქალაქის დაკავშირების პროგრამის შესწავლა

• P1-EC01 – ტექნიკური დახმარების პროგრამა
• P1-EC02 – ელექტრონული კომერციალიზაციის
პროგრამა

დეტალური კომენტარი
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პრიორიტეტი 2 (P2) –
საზოგადოება

ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური მდგომარეობა
ადგილობრივი საზოგადოების ჯანდაცვის მდგომარეობა
ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდების
მდგომარეობა

ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული საკითხები
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4. პრიორიტეტი 2 (P2) – საზოგადოება

ეს თავი შედგება რამდენიმე ქვეთავისგან, რომლებშიც განხილულია ადგილობრივი საზოგადოების
ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტები, როგორიცაა ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები, ახალგაზრდებთან
და ქალებთან დაკავშირებული პრობლემები.

ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური მდგომარეობა

ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ზოგადი
კეთილდღეობის ერთერთი მთავარი ასპექტი და მაჩვენებელია.

სოციალური დაცვა აღიარებულია სიღარიბის შემცირების და სოფლის განვითარების ხელშეწყობის
ეფექტურ მექანიზმად. სოციალური დაცვის სისტემების გავრცელება ყველაზე ღარიბ და მოწყვლად
მოსახლეობაზე ახალი მდგრადი განვითარების გეგმების მთავარი მიზანია. მტკიცებულებები მკაფიოდ
მიუთითებს სოციალური დაცვის დადებით ზეგავლენაზე, განსაკუთრებით კი ღარიბი და მოწყვლადი
ოჯახების შემთხვევაში. დამატებით სოციალური ბარიერების მოხსნა და სოციალურ მომსახურებებზე,
სოციალურ დაცვაზე წვდომის გაუმჯობესება შეიძლება გახდეს სიღარიბის დაძლევის საშუალება,
რაც პირდაპირ შემოსავალს ან დახმარებას აღმოუჩენს მოწყვლად ოჯახებს და ხელს შეუწყობს
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებას საკვებ პროდუქტებსა და მომსახურებებზე მოთხოვნის
გაზრდის და სტიმულირების, შრომის პროდუქტიულობის ზრდის, დასაქმების და შემოსავლის
ზრდის გზით. სოციალურმა დაცვამ შეიძლება ხელი შეუწყოს მოსახლეობის სიღარიბისა მიმართ
მოწყვლადობის დაძლევას და შოკის მიმართ გამძლეობას.51

მართალია ბოლო წლების განმავლობაში სიღარიბესა და უკიდურეს სიღარიბეში მაცხოვრებელი
მოსახლეობის რაოდენობა იკლებს, ზოგადი სიღარიბის მაჩვენებელი, რომელიც 2015 წელს 16.4%
შეადგენდა 2017 წელს 19.6%-მდე გაიზარდა. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების რაოდენობა
(2.5 აშშ დოლარი დღეში) ოჯახების 19.6%-ს, მოსახლეობის 21.7%-ს შეადგენს, ბავშვები 27.6%-ს და
პენსიონერები 17.6%-ს. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების პროცენტული მაჩვენებელი 20.8%ია სოფლად და 18.4% ურბანულ დასახლებებში. საშუალოდ ოჯახების 24.1% ცხოვრობს შედარებითი
სიღარიბის პირობებში სოფლად და 20.9% ქალაქებში.52

შემოსავლის წყაროების კომპენსაცია

მოსახლეობის კვლევის თანახმად, მოსახლეობის ყოველთვიური შემოსავლის ძირითადი წყარო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არის პენსია და სამიზნე სოციალური დახმარების პროგრამა
მოსახლეობის 24.4%-ის შემთხვევაში, საკუთარი სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესი – 26.4% შემთხვევაში
და ხელფასი 19% შემთხვევაში. სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, იმ ოჯახების რაოდენობა,
რომელთა შემოსავალიც დამოკიდებულია სოციალური დახმარების პროგრამაზე შედარებით დაბალია,
ხოლო იმ ოჯახების რაოდენობა, რომელთა შემოსავალიც საკუთარ სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესზე
არის დამოკიდებული ოჯერ მაღალი (გარდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტისა).53
სოციალური დახმარება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობაში მნიშვნე
ლოვან როლს ასრულებს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სულ მცირე მეოთხედი
დამოკიდებულია სოციალური დახმარების პროგრამაზე და კოვიდ-19 ეპიდემიის შემდეგ სოციალური
დაცვის ქსელის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა.

51
52
53

წყარო: FAO
კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა 2017 UNICEF
მოსახლეობის კვლევა არა-ფერმერული საჭიროებებზე სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, UNDP, 2019
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ოჯახების გადანაწილება ყოველთვიური შემოსავლის წყაროს მიხედვით
მუნიციპალიტეტები

ხელფასი

საკუთარი
საკუთარი
არასასოფლოსასოფლო
სამეურნეო
სამეურნეო
ბიზნეს(ებ)ი
ბიზნესი

პენსია,
TSA & სხვა

ანაზღა
ურება

სხვა

1

ქედას მუნიციპალიტეტი

37.94

3.68

11.71

39.2

1.16

6.31

2

ხულოს მუნიციპალიტეტი

41.63

1.74

11.26

44.08

0.66

0.63

3

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი

22.86

4.96

9.35

46.83

6.72

9.28

4

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

19.14

7.55

26.35

24.36

8.02

14.58

5

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

43.56

11.06

3.17

35.9

1.22

5.09

6

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

14.42

2.45

27.8

28.67

21.85

4.81

7

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

42.68

7.09

1.74

40.9

3.26

4.33

8

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

26.92

4.71

12.35

49.71

2.39

3.92

წყარო: მოსახლეობის კვლევა, UNDP.

სოციალური პროექტირების პროგრამები

სოციალური დაცვის პროგრამები შედგება სქემისგან, რომელიც ფინანსდება ზოგადი ბიუჯეტიდან
და პროგრამასთან შესაბამისობა ხშირ შემთხვევაში განისაზღვრება შემოწმებით (სიღარიბე) ან
კატეგორიების საფუძველზე (ასაკი, შეზღუდული შესაძლებლობები, იძულებით გადაადგილებული).
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო (სოციალური მომსახურების სააგენტოს დახმარებით) მართავს ყველა სოციალური
დაცვის პროგრამას, გარდა ერთჯერადი დახმარების პროგრამებისა. ყველა მუნიციპალიტეტი გასცემს
ფულად დახმარებას TSA ქულებზე დაყრდნობით, ან სხვადასხვა ჯგუფის მოსახლეობაზე (შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირები, ვეტერანები, მარტოხელა დედები და ა.შ.).

სოციალური დაცვის პროგრამები
ცენტრალური ბიუჯეტიდან
დაფინანსებული პროგრამები
ხანდაზმულობის
პენსია

ხანდაზმულობის
პენსიაზე
დანამატი /
კომპენსაცია

შეზღუდ. შესაძლ. მქონე
პირთა
სოციალური
პაკეტი

მარჩენალ
დაკარგულ
თა შემწეობა

მიზნობრ.
სოციალური
დახმარება
(TSA)

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
დაფინანსებული პროგრამები
უნივერსალური
ჯანდაცვის
პროგრამა

მშობიარობის გამო
დახმარება კერძო
სექტორში

ერთჯერადი
ფულადი
დახმარება

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო.

სოციალური დახმარება და სოციალური მომსახურებები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლე
ობისთვის უზრუნველყოფილია და ფინანსდება ცენტრალური მთავრობიდან, ადგილობრივი
სამთავრობო პროგრამები ძირითადად ფარავს ერთჯერად დახმარებებს მოწყვლადი ჯგუფებისთვის
და ახორციელებს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ხარჯების თანადაფინანსებას.
2020 წლის მაისის მდგომარეობით, ქვეყნის, რეგიონის და მუნიციპალური დონის სოციალური
პროგრამის ბენეფიციარები არიან შემდეგი:
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მთავარი სოციალური პროგრამის ბენეფიციარები ეროვნულ,
რეგიონალურ და მუნიციპალურ დონეზე
პროგრამები
ხანდაზმულობის პენსია

საქართველო

მიზნობრივი სოციალური დახმარება

ლაგოდეხი

ქალი

მამაკაცი

ქალი

მამაკაცი

ქალი

მამაკაცი

550 095

222 227

48 097

21 395

5 174

2 378

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა სოციალური პაკეტი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
ბავშვების სოციალური პაკეტი

კახეთი

264 918

115 399

13 686

1 972

11 463

1 404

172

218 875

26 542

23 197

4 052

3 745

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო.

სოციალური დახმარებით ძირითადი სახეობები

ხანდაზმულობის პენსია. ხანდაზმულობის პენსიას მნიშვნელოვანი ზეგავლენას აქვს ოჯახების
სიღარიბის დონეზე. ძირითადი სოციალური დახმარება არის ხანდაზმულობის პენსია (220 ლარი),
რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში.
საქართველოში, თუ პენსიას გამოვაკლებთ ოჯახის შემოსავალს, მაშინ ოჯახების დაახლოებით 81.4%
სიღარიბის ზღვარს მიღმა აღმოჩნდება, 73.2% შედარებით სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ხოლო 74.1%
ზოგადი სიღარიბის ზღვარს მიღმა.54

ხანდაზმულობის პენსია ყველაზე დიდი სოციალური დახმარებაა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში,
რომელიც მოსახლეობის 18.1%-ს მოიცავს. 2020 წლის მაისის მდგომარეობით, ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში 7. 552 (5, 174 ქალი და 2, 378 მამაკაცი) იღებდა ხანდაზმულობის პენსიას. 70 წლის და
მეტი ასაკის პენსიონერებისთვის 2020 წლის 1 ივლისიდან ხანდაზმულობის პენსია 30 ლარი გაეზარდა.

ხანდაზმულობის პენსია სამიზნე მუნიციპალიტეტებში
მუნიციპალიტეტები
1
2
3
4
5
6
7
8

ხანდაზმულები

% მოსახლეობაში

ქალი

მამაკაცი

ქედას მუნიციპალიტეტი

1972

1052

17.9

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

3629

1528

24.5

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

679

323

27.1

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

წყარო: ssa.gov.ge

3131

5174

1495
2378

5599

2145

2968

1448

4445

1785

19.7

18.1
17.2

24.7

21.0

სოციალური პაკეტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პენსიონერებისთვის. შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებს სტატუსი ენიჭებათ შეფასების საფუძველზე. არსებობს შეზღუდული
შესაძლებლობების სამი კატეგორია: მკვეთრად შეზღუდული (1 ჯგუფი), მნიშვნელოვნად შეზღუდული (2
ჯგუფი) და ზომიერად შეზღუდულია (3 ჯგუფი). ცალკეა სტატუსი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
ბავშვებისთვის. პიროვნება, რომელსაც ენიჭება ზომიერად შეზღუდული შესაძლებლობის კატეგორია
დახმარებას იღებს იმ შემთხვევაში თუ მას შესაძლებლობები შეზღუდული აქვს ბავშვობიდან. როდესაც
54

საქართველოს კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა, მეხუთე ეტაპი, 2017 (UNICEF)
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პიროვნება აღწევს 65 წლის ასაკს (ქალები 60) მას შეუძლია
არჩევანი გააკეთოს ხანდაზმულობის პენსიას და შეზღუდული შესაძლებლობის დახმარების მიღებას
შორის.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის საფუძველზე
ღებულობს ეგრეთწოდებულ სოციალურ პაკეტს (მკვეთრად შეზღუდული -220 ლარი, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვი – 220 ლარი, მნიშვნელოვნად შეზღუდული – 140 ლარი, ზომიერად
შეზღუდული 100 – ლარი) (პიროვნება, რომელსაც ენიჭება ზომიერად შეზღუდული შესაძლებლობის
კატეგორია დახმარებას იღებს იმ შემთხვევაში თუ მას შესაძლებლობები შეზღუდული აქვს
ბავშვობიდან)). 2020 წლის 1 ივლისიდან, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების
და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარება გაიზარდა 30 ლარით. თუ პიროვნება
რეგისტრირებულია მთიან რეგიონში, მაშინ ის იღებს დამატებით კომპენსაციას – სოციალური პაკეტის
20%-ის ოდენობით.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოციალური პაკეტით სარგებლობს: 17 შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვი, 363 მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, 1 441 მნიშვნელოვან
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და 168 ზომიერად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პროცენტული
რაოდენობა (5.1%) შედარებით მაღალია საშუალო ეროვნულ მაჩვენებელებზე – 4%. 254 ბავშვმა,
რომელთაც დაკარგეს მშობლები (ერთერთი მშობელი ან ორივე) იღებენ მარჩენალდაკარგულთა
დახმარებას – 100 ლარი.

სოციალური პაკეტი/შეზღუდული შესაძლებლობების პენსია (ინვალიდობა)
მუნიციპალიტეტები

შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე პირები

% მოსახლეობაში

1012

6.0

1

ქედას მუნიციპალიტეტი

2

ხულოს მუნიციპალიტეტი

1951

8.3

3

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

580

2.8

4

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

2147

5.1

5

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

84

2.3

6

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

1005

2.2

7

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

1014

4.0

8

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

486

2.3

წყარო: ssa.gov.ge

შემოსავლების სამსახურის მონაცემების თანახმად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 318 მოსახლემ
დაკარგა სამუშაო პანდემიის დროს და მიიღო უმუშევრობის კომპენსაცია (200 ლარი ექვსი თვის
განმავლობაში).55

უმუშევრობის კომპენსაცია – კოვიდ-19
მუნიციპალიტეტები
1
2
3
4
55

კომპენსაციის მიმღებთა რაოდენობა

ქედას მუნიციპალიტეტი

249

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

202

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

412

318

თუმცა, კომპენსაციის გაცემის მეთოდოლოგიის გამო (პიროვნების რეგისტრაციის მისამართზე დაყრდნობით)
შეუძლებელია აღნიშნული პირების დასაქმების ადგილის გამორკვევა.
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ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

109

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

863

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

6
7

189

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

8

199

წყარო: შემოსავლების სამსახური

მიზნობრივი სოციალური დახმარება. მიზნობრივი სოციალურ დახმარება არის ფულადი დახმარების
პროგრამა, რომელიც მიმართულია მოწყვლად ოჯახებში სიღარიბის შემცირებისკენ. უნდა აღინიშნოს,
რომ TSA დიდ ზეგავლენას ახდენს სიღარიბის შემცირებაზე. UNICEF-ის მონაცემებით თუ TSA
დახმარება ბავშვებზე შეუწყდებათ ოჯახებს, მაშინ უკიდურესი სიღარიბე ბავშვებში 6.8%-დან 13.1%მდე გაიზრდება.56 აღნიშნული მიგნებები მიუთითებს იმაზე, რომ TSA დამატებული ბავშვის დახმარება
მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ბავშვებზე. TSA ასევე მიმართულია ბავშვიან ოჯახებზე.

პროგრამა 2006 წლიდან მუშაობს და ოჯახის შეფასება ხდება სპეციალური ფორმულის გამოყენებით
და „სოციალური სარეიტინგო ქულის“ შეფასების საფუძველზე. 2013 წელს პროგრამის ეფექტურობის
უზრუნველყოფის მიზნით მთავრობის მიერ მოხდა პროგრამის გადახედვა და ფორმულის ზოგიერთ
პარამეტრში ცვლილებების შეტანა. TSA პარამეტრები არის შემდეგი: 30,000 ქულამდე – 60 ლარი ერთ
სულზე; 57, 000 ქულამდე – 50 ლარი ერთ სულზე; 60,000 ქულამდე – 40 ლარი ერთ სულზე; 65,000 ქულამდე
– 30 ლარი ერთ სულზე; 100,000-მდე ბავშვი (16 წლამდე ასაკის) – დამატებით 50 ლარის დახმარება.
დაახლოებით 3,798 (16 064 ადამიანი) ოჯახმა გააკეთა განაცხადი TSA-ზე და გაიარა რეგისტრაცია
სოციალური მომსახურების სააგენტოში.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაახლოებით 45% (5, 444 ოჯახი) საკუთარ თავს მიიჩნევს
ღარიბად, მათგან 1, 909 ოჯახი (7, 797 ადამიანი) ღებულობს TSA. ოჯახების 15.8% და ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 18.7%-ით ეს მუნიციპალიტეტი საქართველოს მუნიციპალიტეტებს
შორის ერთერთი ყველაზე ღარიბია. 2020 წელს 2,818 (16 წლამდე) ბავშვი ღებულობდა TSA.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 162 IDP იღებდა ყოველთვიურ 45 ლარიან დახმარებას.

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა მუნიციპალიტეტების მიხედვით
რეგის
ტრირე
ბული
ოჯახები

რეგის
ტრირე
ბული
პირები

TSA
მიმღები
ოჯახები

TSA
მიმღები
ქალები

ქედას მუნიციპალიტეტი

3086

13283

1204

3243

2971

36.8

1894

ხულოს მუნიციპალიტეტი

3798

16064

1706

3958

4320

35.2

2446

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი

2783

7405

1016

1950

1632

17

1258

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

5444

17763

1909

4052

3745

18.7

2818

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

544

1201

297

396

302

18.9

176

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

1366

3651

558

1034

631

3.7

572

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

2217

6395

614

978

1216

8.7

734

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

2942

8555

2031

2955

3544

30.9

1919

მუნიციპალიტეტები

1
2
3
4
5
6
7
8

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო

TSA მიმღ
% მოსახ
ები მამ
ლეობაში
აკაცები

ბაშვები
(16)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სოციალური პროგრამები. ლაგოდეხის მუნიციპა
ლიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას უწევს განსაკუთრებით გაჭირვებულ ოჯახებს, ოჯახებს,
რომელთაც ჰყავთ ახალშობილი, ღარიბ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ბავშვები, ობლებს, რომელთაც
დაკარგეს მშობლები, მრავალშვილიან ოჯახებს, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს,
56

საქართველოს კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა, მეხუთე ეტაპი, 2017 (UNICEF)
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IDP და ბუნებრივი კატასტროფის მსხვერპლებს. არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება (სუბსიდია)
ითვალისწინებს კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას და უფასო კვებას სპეციალურ
დაწესებულებაში.

2019 წლისთვის, სოციალური ბიუჯეტი განისაზღვრა 617,780 ლარით, აქედან გაიხარჯა 609,057 ლარი და
2020 წლის სოციალური ბიუჯეტი დაიგეგმა 743,000 ლარის ოდენობით.

ისევე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში, ადგილობრივი სოციალური პროგრამების ძირითადი
ნაწილი მოიცავს ერთჯერად ფულად დახმარებას და მოწყვლადი კატეგორიებისთვის განკუთვნილი
მომსახურებები შეზღუდულია. ცენტრალური მთავრობა აფინანსებს 7 წლამდე 20 ბავშვზე გათვლილ
განვითარების მომსახურებას და დღის ცენტრს 20 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის.
შესაბამისად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ლაგოდეხში მოწყვლადი ჯგუფების დიდი რაოდენობა
(შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ბავშვები, მოხუცები, IDP და სხვა) მომსახურებების
გარეშე რჩებიან, რაც კიდევ უფრო ართულებს მათ საზოგადოებაში ჩართულობას. ამასთან, ერთჯერადი
დახმარების ეფექტურობა მოწყვლადი კატეგორიებისთვის უმნიშვნელოა და ვერ აკმაყოფილებს
სოციალური დახმარების პროგრამის მიზანს – მოსახლეობის სოციალური დაცვა.
სამწუხაროდ დღეს ადგილობრივ უწყებას არ გააჩნია მოწყვლადი კატეგორიების მონაცემთა ბაზა და
მას არ შეუძლია სამიზნე ჯგუფების კონკრეტულ საჭიროებებზე მორგებული პროგრამების შემუშავება.

სოციალური პროგრამების შეჯამება, რომლებიც 2019 წელს დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან
ან დაგეგმილია 2020 წლის ბიუჯეტში წარმოდგენილია წინამდებარე დოკუმენტის დანართში.
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ეფექტები/შედეგები

P2 – პრობლემის ხე (ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური მდგომაროება)
გაზრდილი სიღარიბე

უარყოფითი გავლენა საზოგადოების
მდგრად განვითარებაზე

შემცირებული კეთილდღეობა

1. ბავშვების, ხანდაზმულთა და სხვა ჯგუფების მომსახურების
არარსებობა ზრდის დატვირთვას შინამეურნეობებისთვის

2. სოციალური დაცვის შეზღუდული ფინანსური რესურსი და ახალი
გამოწვევები, რომლებიც ეფუძნება კოვიდ-19-ს, ზრდის
დისბალანსს საზოგადოების წევრებს შორის

3. სხვადასხვა ჯგუფის შეზღუდული მონაწილეობა საზოგადოებაში
და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

მიზეზები

ძირითადი პრობლემა
არასაკმარისი სოციალური დაცვის ქსელი და მომსახურება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

1. ადგილობრივი ხელისუფლებისა
და საზოგადოების შესაძლებლობების ნაკლებობა

2. შეზღუდული ფინანსური და
ადამიანური რესურსები

1.1. შეზღუდული ცოდნა პოლიტიკისა
და პროგრამების შესამუშავებლად
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

2.1. ადგილობრივი ბიუჯეტის
სოციალური პროგრამები შეზღუდულია
და მოიცავს ძირითადად ერთჯერად
ფულად სარგებელს

1.2. თემის ჯგუფები არის სუსტი
და შეზღუდულია მათი პროგრამის
განვითარებასთან დაკავშირებული
ცოდნა

ყოვლისმომცველი
სფერო მმართველობა

3. ინფორმაციის
ნაკლებობა

3.1. მონაცემთა
ბაზების არარსებობა

2.2. სოციალური მომსახურების
მიმწოდებლებისა და
პროფესიონალების
ნაკლებობა

3.2. შეზღუდული სამეცნიერო
და სასწავლო ნაშრომები

2.3. მუნიციპალიტეტის სოციალურ
განყოფილებაში გამოცდილი
კადრების და ადამიანური
რესურსის ნაკლებობა

3.3. სტრატეგიული დოკუმენტების და სამოქმედო
გეგმების არარსებობა

ყოვლისმომცველი სფერო სოფლის მულტისექტორული
განვითარება

4. სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების
შეზღუდული მონაწილეობა საზოგადოების
ცხოვრებაში და გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში

5. ხელმისაწვდომობა

4.1. მუნიციპალიტეტში საბჭოების
უმეტესობა ოფიციალურად არის
ჩამოყალიბებული (შეზღუდული
შესაძლებლობა, გენდერიი)

5.1. საზოგადოებრივი
ინფრასტრუქტურის
შენობებისა და ტრანსპორტის
ხელმისაწვდომობა

4.2 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის და
პროგრამების მომზადებისა და
მონიტორინგის პროცესში
მონაწილეობის არარსებობა

5.2. ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა

4.3. მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები
ინსტიტუციურად სუსტები არიან და
განვითარებისათვის მათ დახმარება სჭირდებათ
(შშმ პირები, ბავშვები, მოხუცები, ქალები და ა.შ.)

5.3. განათლების, პროფესიული
განათლებისა და მომსახურების
ხელმისაწვდომობა

ყოვლისმომცველი
სფერო ინკლუზია
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P2 – შემოთავაზებული ინტერვენცია (ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური მდგომაროება)

ქვემოთ მოკლედ არის შეჯამებული მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციები. ინტერვენციები წარმოდგენილია ფართოდ
განსაზღვრული პოლიტიკის ხელსაწყოების საპირისპიროდ, რომლებიც რეკომენდირებულია OECD სოფლის პოლიტიკის მიდგომით ამ
კონკრეტული პრიორიტეტისთვის – საზოგადოება, შესაბამისი სოციალური ასპექტები. შემოთავაზებულ ინტერვენციებთან დაკავშირებული
დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ამ დოკუმენტის დანართში.
მუნიციპალი
ტეტის
საჭიროებებთან
შესაბამისობა

შემოთავა
ზებული
ინტერვენციები

დეტალური კომენტარი

 P2-SO01 – სოციალური მომსახურების განვითარების
პროგრამა

სოციალური დაცვა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთერთი მთავარი გამოწვევაა. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 24%-ზე მეტის ყოველთვიური შემოსავალი არის TSA და ხანდაზმულობის პენსია. კოვიდ-19 ზეგავლენა მოახდინა
მოწყვლადი ჯგუფის ოჯახების სოციალურ მდგომარეობაზე (ბავშვები, IDPs,
PWD, ხანდაზმულები). მოწყვლადი ჯგუფებისთვის განკუთვნილი სოციალური
მომსახურებები შეზღუდულია.

 ფულადი სახსრების გადაცემა განვითარების ხელშეწყობისთვის

 P2-SO02 – საკონსულტაციო
საბჭოების შესაძლებლობების
განვითარება

ფორმალურად, ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს საკონსულტაციო საბჭო,
რომელშიც არიან PWD წარმომადგენლები. აღნიშნული საბჭოების არსებობა მიზნად ისახავს ახალი პროგრამების მომზადებას და მუნიციპალიტეტისთვის უფლებებთან და საჭიროებებთან დაკავშირებული რეკომენდაციების მიცემას.

 თემზე დაფუძნებული განვითარების ხელშეწყობა

 P2-SO03 – ადგილობრივი უწყებების პერსონალის
სწავლება

 P2-SO04 – ინსტიტუციური
და ფინანსური
შესაძლებლობის
განვითარება
მომსახურების
პროვაიდერების
და სოციალური
საწარმოებისთვის

ბოლო დროის ცვლილებების მიუხედავად (ახალი კანონი სოციალურ სამუშაოზე), მუნიციპალიტეტის სოციალურ განყოფილებები ჯერ კიდევ აწყდებიან
უამრავ გამოწვევას – შეზღუდული და გამოუცდელი პერსონალი, არასაკმარისი ფინანსური რესურსების და პროფესიონალი სოციალური მუშაკების
ნაკლებობა. ასევე, ადგილობრივი თემი, რომელიც წარმოადგენს მოწყვლად
ჯგუფებს ჯერ კიდევ საჭიროებს დახმარებას და განვითარებას.

მოწყვლადი ჯგუფების ინკლუზიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილს წარმოადგენს სოციალური მომსახურებების მიწოდება და მათი დასაქმების
ხელშეწყობა. მთავრობის/დონორის მხარდაჭერის გარეშე სოციალური
მომსახურების პროვაიდერების დაფუძნება პრაქტიკულად შეუძლებელია განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში. დღეს, შეზღუდული შესაძლებლობების და
7 წლამდე ბავშვებისთვის შეზღუდულია მომსახურებაზე წვდომა (მხოლოდ 40
ბავშვი). სხვა მოწყვლად ჯგუფებს არ აქვთ წვდომა მუნიციპალური დონის მომსახურებაზე და კოვიდ-19 ზემოქმედება ამ კატეგორიის წარმომადგენლების
სრულად ჩამოაცილა საზოგადოებას. მოწყვლადი ჯგუფები, განსაკუთრებით
კი პანდემიის პერიოდში, არ არიან კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე
და მათ ესაჭიროებათ სპეციალური პირობები და დასაქმებაში მხარდაჭერა.
სოციალური მეწარმეობა მსგავსი ჯგუფებისთვის შემოსავლის მიღების არაჩვეულებრივი წყარო.

OECD პოლიტიკის
ხელსაწყო

ყოვლის
მომცველი
პროგრა
მები

 მთავრობის შესაძლებლობების
განვითარება

 კერძო სექტორის
სასოფლო მომსახურების ინდუსტრიების განვითარება
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ადგილობრივი საზოგადოების ჯანდაცვის მდგომარეობა

მთავარი დემოგრაფიული მაჩვენებლები

დემოგრაფიული მაჩვენებლები ცხოვრების ხარისხის, საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების ერთერთი მთავარი ნიშანი და კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვის სისტემის
მდგომარეობის ირიბი მაჩვენებელია. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
მთავარი დემოგრაფიული მაჩვენებლები შედარებულია 2018 წლის რეგიონალური და ეროვნული
დონის მაჩვენებლებთან.

ეროვნული, რეგიონალური და მუნიციპალური დონის მთავარი დემოგრაფიული მაჩვენებლები
საქართველო

კახეთი

ლაგოდეხი

შობადობის ჯამური რაოდენობა

51138

4159

601

მოსახლეობის ბუნებრივი ზრდა

4614

-370

46 524

4529

416

36

მაჩვენებელი
შობადობის მაჩვენებელი 1000 სულ მოსახლეზე
მოსახლეობის ზრდა 1000 სულ მოსახლეზე
გარდაცვალების ჯამური რაოდენობა

სიკვდილიანობა 1000 სულ მოსახლეზე

მოზარდების გარდაცვალების ჯამური რაოდენობა

მოზარდების სიკვდილიანობა 1000 სულ მოსახლეზე
მკვდრადშობადობის ჯამური რაოდენობა
მკვდრადშობადობა 1000 დაბადებულზე

ნაყოფიერების ჯამური მაჩვენებელი (TFR)

სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაბადებისას

ორსულთა გარდაცვალების ჯამური რაოდენობა

ორსულთა სიკვდილიანობა 100000 ცოცხალ შობადობაზე

ხუთ წლამდე ასაკის სიკვდილიანობის ჯამური რაოდენობა

5 წლამდე ასაკის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 სულ
ცოცხალ შობადობაზე

13.7
1.2

12.5

13.3

14.5

-1.2

1.8

74

527

14.4

12.8

8.1

8.7

16.6

8.5

10.7

6.7

436

45

2.1

10
4

74.0 წელი (ქალები – 78.2; მამაკაცები – 69.7)
14

499
9.8

27.4
42

10.1

11

18.3

წყარო: NCDC.ge.

მონაცემებზე დაყრდნობით, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
არის მცირეწლოვანების სიკვდილიანობა, და 5 წლამდე ასაკის ბავშვების სიკვდილიანობა. ორივე
მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად აღემატება რეგიონალურ და ზოგადად ქვეყნის მაჩვენებლებს.

იმუნიზაცია და შერჩეული ინფექციური დაავადებები

იმუნიზაცია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. იმუნიზაციის მაჩვე
ნებლების ზრდა და ინფექციური დაავადებების გავრცელების პრევენცია საქართველოს ეროვნული
ჯანდაცვის პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტია.57 ამაზე მკაფიოდ მიუთითებს სახელმწიფო იმუნიზაციის
პროგრამისთვის გამოყოფილი სახსრების ზრდა (4 მილიონი ლარი 2012 წელს და 22, 400 მილიონი
ლარი 2018). ყველა ვაქცინა, რომელიც გათვალისწინებულია ეროვნული იმუნიზაციის პროგრამით
მოსახლეობისთვის არის უფასო. სახელმწიფო ახდენს იმ ვაქცინების შესყიდვას, რომლებიც
ნებადართულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, რათა მოსახლეობის იმუნიზაცია მოხდეს
მხოლოდ მაღალხარისხიანი და უსაფრთხო ვაქცინების გამოყენებით. NCDC-ის თანახმად, 2018 წელს
იმუნიზაციის მაჩვენებლები მნიშვნელოვანად მაღალი იყო ვიდრე წინა წლებში. ქვემოთ წარმოდგენილ
ცხრილში მოცემულია იმუნიზაციის რეგიონალური და სახელმწიფო მონაცემები 2018 წლისთვის.
57 2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სახელმწიფო კონცეფციის „საყოველთაო ჯანდაცვა და
ხარისხის მართვა პაციენტთა უფლებების დასაცავად“ დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის დადგენლება N724, 2014.
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იმუნიზაცია (პროცენტი) 58 კახეთსა და საქართველოში, 2018
BCG
100.0%

კახეთი
საქართველო

წყარო: NCDC.ge.

DPT+HIB+HEPB/
DPT+HIB+HEPB
+IPV/DPT3

POLIO-3

MMR-1

MMR-2

92.6%

97.6%

92.6%

100.9%

98,4%

97.1%

97.6%

98.7%

95.6%

2018 წლის მონაცემებით, აივ ინფექციის შემთხვევები 100, 000 სულ მოსახლეზე კახეთის რეგიონში
9.9 შეადგენდა, ხოლო მთელი ქვეყნის მასშტაბით 18.0/100,000. აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების
რაოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბოლო ხუთის წლის განმავლობაში 3-დან 8-მდე
მერყეობს. 2018 წელს კახეთის რეგიონში დაფიქსირდა აივ ინფექციის 31 ახალი შემთხვევა, აქედან
ექვსი შემთხვევა (19.3%) იყო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში.
2018 წლის მონაცემებით, კახეთის რეგიონს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის შემდეგ მეორე ყველაზე
მაღალი მაჩვენებელი აქვს 100, 000 სულ მოსახლეზე ტუბერკულოზის გავრცელებით. ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში ყველა რეგისტრირებული შემთხვევა, ასევე ტუბერკულოზის (ყველა ფორმის) ყველა
ახალი შემთხვევა ბოლო ხუთის წლის განმავლობაში კლების ტენდეციით ხასიათდება. 2018 წელს
მუნიციპალიტეტში ტუბერკულოზის 34 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც რეგიონში რეგისტრირებული
შემთხვევების 3.6%-ს შეადგენს (933 რეგისტრირებული შემთხვევა კახეთის რეგიონში, 2018).

C ჰეპატიტის პროფილაქტიკურ კვლევაში მონაწილე მოსახლეობის რაოდენობა იზრდება დადებითი
შედეგების მქონე მოსახლეობის რაოდენობის პარალელურად. ლაგოდეხში 2018 წელს შემოწმდა 5,898
ადამიანი (სრულიად მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 14.3%) და 3% (177 პიროვნება) დაუდასტურდა C
ჰეპატიტი. ხოლო, 2018 წელს HCV დადებითი შედეგი ქვეყნის მასშტაბით შემოწმებულ მოსახლეობაში
7.82%-ს შეადგენდა.

არაგადამდები დაავადებები

ქვემოთ მოცემული გრაფიკი ასახავს სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების, შაქრიანი
დიაბეტის და ქრონიკული რესპირატორული დაავადებების გავრცელების ბოლო ხუთი წლის ტენდეციას
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში.

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების, შაქრიანი დიაბეტის და ქრონიკული
რესპირატორული დაავადებების გავრცელების მაჩვენებლები
გავრცელება 100,000 სულ მოსახლეზე

გავრცელება 100,000 სულ მოსახლეზე

წყარო: NCDC.ge
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ლაგოდეხში სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების გავრცელება ბოლო ხუთი წლის განმავ
ლობაში სტაბილური ზრდით ხასიათდება. 2018 წელს, გავრცელება 100, 000 სულ მოსახლეზე
დაბალი იყო რეგიონალური და ეროვნულ დონის მონაცემებთან შედარებით (ქვეყნის მასშტაბით –
10,954.7/100,000; რეგიონი – 13,680.0/100,000; მუნიციპალიტეტი – 6,452.7/100,000). 2019 წლის ბოლისთვის,
მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა სისხლის მიმოქცევის სისტემის 2, 833 შემთხვევა (მათ შორის 2
შემთხვევა 15 წლამდე ასაკში).
2018 წლის ბოლოსთვის, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იყო 362 პაციენტი (მათ
შორის 15 წლამდე ასაკის) 1 ტიპის და 568 პაციენტი მე-2 ტიპის შაქრიანი დიაბეტით. ტიპი 1 დიაბეტის
გავრცელება მუნიციპალიტეტში 2-ჯერ აღემატება ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს, ხოლო ტიპი 2-ის
გავრცელება შედარება დაბალია (875.7/100,000 / 1374.1/100,000 VS 379.5/100,000 / 1681.6/100,000 – 2018).
აღნიშნული მაჩვენებლები სტაბილურად ნარჩუნდება ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში ქრონიკული რესპირატორული დაავადებების (CRD)
გავრცელების მაჩვენებელი სტაბილურია.

100, 000 სულ მოსახლეზე ავთვისებიანი ნეოპლაზმის შემთხვევები სტაბილურობით გამოირჩევა და
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში 155.3-დან 222.2 შორის მერყეობს. 2018 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი
ქვეყნის და რეგიონალურ საშუალო მაჩვენებელზე დაბალი იყო (ქვეყნის მასშტაბით – 258.5/100,000;
რეგიონი – 230.3/100,000; მუნიციპალიტეტი – 203.4/100,000).

ორგანიზაცია და მმართველობა

დღეს სისტემა დეცენტრალიზებულია და 2007-2012 წელს განხორციელებული რეფორმების ფარგლებში
მოექცა აქტიური პრივატიზაციის ქვეშ. 2012 წელს მთავრობის ცვლილებამ მნიშვნელოვნად შეცვალა
ჯანდაცვის პოლიტიკის მიმართულება. ჯანდაცვის სისტემა ჯერ კიდევ მიმართულია მკურნალობისკენ.
სტაციონალურ პაციენტებზე გაწეული ხარჯები სახელმწიფო ჯანდაცვის ხარჯების 67%-ს შეადგენს,
ხოლო 25% იხარჯება ამბულატორულ პაციენტებზე. 59
პოლიკლინიკები და საოჯახო მედიცინის ცენტრები ერთდროულად ფუნქციონირებს როგორც ქალა
ქებში, ასევე რეგიონალურ ცენტრებში. სოფლის ექიმის და ექთნის სისტემა ჯანდაცვის მოსამხრების
მთავარ წყარო რჩება სოფლებში, სადაც სოფლის მოსახლეობისთვის ეს სიტემა პირველად ჯანდაცვის
მიწოდების მთავარ წყაროს წარმოადგენს. სოფლის სამედიცინო პერსონალი ეკუთვნის რეგიონალურ
პოლიკლინიკას ან მულტი-პროფილურ ჰოსპიტალს, რომელიც უზრუნველყოფს კომპლექსური შემ
თხვევების მკურნალობას. ამჟამად პირველად ჯანდაცვის მომსახურებები, რომელთა მიწოდებაც ხდება
მოიცავს ორსულების და ბავშვების მომსახურებებს, იმუნიზაციას, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას,
პროფილაქტიკურ კვლევებს, ჯანმრთელობის წახალისების ზოგიერთ აქტივობებს და მოსახლეობისა
და ინდივიდუალურ დონეზე დაავადებების პრევენციას, საბაზისო ლაბორატორიულ კვლევებს,
დიაგნოსტიკას, პალიატიურ ზრუნვას, რეაბილიტაციას, ფსიქიატრიულ მოვლას და ჯანმრთელობის
შემოწმებას. სოფლის ექიმები და ექთნები ექვემდებარებიან MoH და საგანგებო სიტუაციების
კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრს. ამავე დროს, ისინი წამყვან როლს ასრულებენ
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სახელმწიფო
პროგრამების დანერგვაში.

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი განმარტავს, რომ თვითმმართველობას უფლება აქვს
უფლებამოსილების ფარგლებში შეიმუშავოს და დანერგოს პროგრამები, რომლებსაც დააფინანსებს
საკუთარი ბიუჯეტიდან. ასევე, მუნიციპალიტეტებისთვის დელეგირებულია უფლებამოსილებები
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში, რაც განსაზღვრულია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
შესახებ საქართველოს კანონით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტებს გააჩნიათ საკმარისი სამარ
თლებრივი საფუძველი იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად დაგეგმონ და დანერგონ ეფექტური და
საჭიროებებზე ორიენტირებული მუნიციპალური ჯანდაცვის პროგრამები.
მუნიციპალიტეტები MoH-სთან შეთანხებით ასევე ნერგავენ თემატურ პროგრამებს, რომლებიც ხელს
უწყობს სამინისტროს პროგრამებს. 2020 წელს ლაგოდეხში განხორციელდა ორი ძირითადი ჯანდაცვის
პროგრამა.
59 საქართველოს ჯანდაცვის გამოყენებისა და ხარჯების კვლევა, WHO, USAID, მსოფლიო ბანკი, MoLHSA, 2017
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საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს პროგრამა. საზოგადოებრივი ჯანმრთე
ლობის პროგრამის მთავარი მიზანი არის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მონიტო
რინგი და ზედამხედველობა, ჯანმრთელობის რისკების და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და
მათზე რეაგირება.

სამედიცინო შემოწმებების თანადაფინანსება და სტაციონარულ პაციენტებზე ზრუნვა. ამ პროგრამის
მიზანი არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში იმ ბენეფიციარების რეგისტრაცია, რომლებიც საჭიროებენ
ქირურგიულ ჩარევას და პროცედურა არ უნაზღაურდებათ, ან ნაწილობრივ უნაზღაურდებათ დაზღვევით.
აღნიშნული პროგრამები ეხმარება იმ ბენეფიციარებსაც, რომელთაც აქვთ ონკოლოგიური დაავადებები
და საჭიროებენ მედიკამენტებს.

დაფინანსების პრობლემები

ჯანდაცვის მომსახურებების ლაგოდეხის მოსახლეობისთვის, ისევე როგორც სრულიად საქართველოს
მოსახლეობისთვის ფინანსდება და უზრუნველყოფილია ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში. 2013 წლიდან ქვეყანაში მუშაობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. ამ პროგრამის
გარდა, სახელმწიფო აფინანსებს ჯანდაცვის მომსახურებებს პრიორიტეტულ სფეროებში, რისთვისაც
იყენებს ვერტიკალურ პროგრამებს (მათ შორის დაავადების ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენა და სკრინინგი,
იმუნიზაცია, ეპიდზედამხედველობა, უსაფრთხო სისხლი, შრომითი დაავადებების პრევენცია, TB,
HIV/AIDS და C ჰეპატიტის მართვა, ორსულთა და ბავშვთა ჯანმრთელობა, ნარკოდამოკიდებულება,
ჯანმრთელობის პოპულარიზაცია), რომლებიც ვრცელდება ქვეყნის მთელს მოსახლეობაზე.
როგორც მთელს ქვეყანაში, ასევე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებობს „სოფლის ექიმების
სახელმწიფო პროგრამა“, რომელიც მიმართულია სოფლის მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანდაცვის
მომსახურებების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდისკენ.

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის თანახმად, საბიუჯეტო შემოსავალი
შეადგენს 13,147,300 ლარს, აქედან 400,800 ლარი (დაახლოებით 3%) გამოყოფილია ჯანდაცვასთან
დაკავშირებულ ხარჯებზე. ჯანდაცვის სფეროზე სახსრების გადანაწილება არის შემდეგი:

ადგილობრივი ბიუჯეტით ჯანდაცვისთვის გათვალისწინებული სახსრების გადანაწილება
 155,800 ლარი – საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრო გარემოსთვის (ეპიდზედამხედველობა, იმუნიზაცია,
ჯანსაღი ცხოვრების წესის წახალისება, სანიტარული და ჰიგიენის ნორმების დაცვა, ჰელმინთოზის დიაგნოსტიკა
და მკურნალობა ბავშვებში, არაგადამდები დაავადებების პრევენცია, HIV/TB/ C ჰეპატიტის ინტეგრირებული
სკრინინგი);

 245,000 ლარი – სამედიცინო კვლევების და სტაციონალური პაციენტების მკურნალობის თანადაფინანსება
(მუნიციპალიტეტი მოსახლეობას სთავაზობს დამატებით დაფინანსებას წინასწარგანსაზღვრული ოდენობით მათი
სოციალური სტატუსის შესაბამისად);

წყარო: ადგილობრივი უწყებები.

უნდა აღინიშნოს, რომ სამედიცინო კვლევების და სტაციონალური პაციენტებისთვის განკუთვნილი
ფინანსური დახმარება კლასიფიცირდება როგორც სოციალური დახმარების და არა როგორც
სამედიცინო დახმარების პროგრამა.
არსებობს სპეციალური საბიუჯეტო ხაზი სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობის და
რეაბილიტაციისთვის, მაგრამ 2020 წელს ფინანსები ამ მიმართულებით გამოყოფილი არ არის.
მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის წახალისების მიზნით მუნიციპალიტეტს გამოყოფილი აქვს
1,176,500 ლარი სპორტული დაწესებულებების, ღონისძიებების, სპორტული მოედნების და ნაგებობების
მოწყობისა და რეაბილიტაციისთვის. ინფრასტრუქტურის განვითარების საბიუჯეტო ხარი (4,003,000
ლარი) ძირითადად მოიცავს გზების და წყლის სისტემის განვითარებას. სახსრები სამედიცინო
დაწესებულებების ან სოფლის ამბულატორიული კლინიკების შენობების რეაბილიტაციისთვის
გამოყოფილი არ არის.
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ადამიანური რესურსები

ექიმების რაოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 2015 წელს 148 სპეციალისტიდან 2018 წელს
186 სპეციალისტამდე გაიზარდა. 2018 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის 186 ექიმი (მათ
შორის სტომატოლოგი) და 79 ექთანი. ექთნებისა და ექიმების თანაფარდობა 0.4 შეადგენს, რაც
ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია (0.6 2018 წელს). 2018 წელს, ექიმების რაოდენობა 100,
000 სულ მოსახლეზე ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე დაბალი იყო, თუმცა თითქმის უტოლდებოდა
რეგიონალურ მონაცემს (ქვეყანაში – 784.2/100,000; რეგიონში – 438.2/100,000; მუნიციპალიტეტში
– 450.4/100,000). მდგომარეობა ანალოგიური იყო ექთნების შემთხვევაშიც – ქვეყნის საშუალო
მაჩვენებელზე დაბალი, და რეგიონალური მაჩვენებლის ტოლი (ქვეყანაში – 494.8/100,000; რეგიონში –
228.3/100,000; მუნიციპალიტეტში – 191.3/100,000). ექიმ-მეწარმეთა რაოდენობა მუნიციპალიტეტში არის
33, რაც ნიშნავს, რომ 33 სოფლის ექიმი ემსახურება 66 სოფელს, საშუალოდ 2 სოფელი ერთ ექიმზე.

მომსახურებების მიწოდება და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა

2019 წელს, მუნიციპალიტეტში იყო სამი საავადმყოფო (55 საწოლით), მათ შორის ერთ სპეციალიზებული
სამედიცინო ცენტრი, 8 სოფლის ექიმ-მეწარმის განყოფილება სტომატოლოგის 10 კაბინეტის
ჩათვლით, ერთი სასწრაფო დახმარების სადგური, ერთი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი და
ერთი ლაბორატორია. საავადმყოფოში ფუნქციონირებს ერთ ანტენატალური განყოფილება. 2018
წელს, საწოლების დაკავების მაჩვენებელი შეადგენდა 307.7 (187.2 საქართველოში), ხოლო საშუალო
ხანგრძლივობა შეადგენდა 4.8 (4.9 საქართველოში).

2018 წელს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ამბულატორიული ვიზიტების რაოდენობა ერთ ოჯახზე
წელიწადში 1.1 შეადგენდა, ხოლო კახეთის რეგიონში იგივე მაჩვენებელი 1.9 და ქვეყნის მასშტაბით
3.3 შეადგენდა. 2019 წელს, მოსახლეობის 1.7% სასწრაფო დახმარება დასჭირდა უბედური შემთხვევის
გამო და 97.1%-ს მოულოდნელი ავადმყოფობის გამო, რაც თითქმის უტოლდება ქვეყნის მაჩვენებელს.
მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 30 აფთიაქი.60 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვი
თარების სტრატეგიის 2016-2020 თანახმად, მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში აფთიაქის მომსა
ხურება ხელმისაწვდომი არ არის. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა მორგებული არ არის
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე.61

პირველადი ჯანდაცვა სოფლად

პირველად ჯანდაცვას შეუძლია ადამიანის ჯანმრთელობის საჭიროებების დიდი უმრავლესობის,
მათ შორის პრევენციის, მკურნალობის, რეაბილიტაციის და პალიატიური ზრუნვის უზრუნველყოფა.62
შესაბამისად, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აღიარებს პირველადი ჯანდაცვის ცენტრალურ
როლს ყველა ასაკის ადამიანის ჯანმრთელობის და კეთილდღეობის მიღწევაში. ამ დოკუმენტის
მომზადების პროცესში მუნიციპალიტეტის უწყებებმა მოგვაწოდეს ინფორმაცია ლაგოდეხის სოფლის
ამბულატორიების მუშაობის, საჭიროებების და გამოწვევების შესახებ. როგორც ზემოთ ითქვა, 33
სოფლის ექიმი და 33 სოფლის ექთანი მუშაობს მუნიციპალიტეტში. ამჟამად, ისინი გადანაწილებული
არიან 11 დაწესებულებაში. რვა სოფელს – ნინიგორი, ცოდნისკარი, ჭიაური, ვარდისუბანი, კართუბანი,
ბაისუბანი, აფენი და ლელიანი – აქვს ცალკე ამბულატორიული შენობა და ყველა საჭიროებს მცირედ
აღდგენას. სოფლებში – ჰერეთისკარი, გიორგეთი და ფონა – არ არის ცალკე ამბულატორიული შენობა
და თანამშრომლები განთავსებული არიან სხვა ნაგებობებში, როგორიცაა საბავშვო ბაღი, საკრებულოს
შენობა, და ა.შ. სოფლებს – შრომა, კავშირი, რაჭისუბანი და მაწიმი – ემსახურება 4 სოფლის ექიმი და
4 სოფლის ექთანი, მათ არ აქვთ ცალკე ნაგებობა და თანამშრომლები განთავსებული არიან კლინიკა
„არქიმედი“-ს ამბულატორიულ კლინიკაში. ახალი ამბულატორიების მშენებლობა დასრულდა შემდეგ
სოფლებში – თამარიანი, არეშფერანი და მაწიმი. ისინი საჭიროებენ ავეჯს და აღჭურვილობას. სოფლის
არცერთ ამბულატორიას არ აქვს ინტერნეტი და პრობლემას წარმოადგენს წყლისა და საკანალიზაციო
სისტემები.
60
61
62

მუნიციპალიტეტის მონაცემები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შუალედური პრიორიტეტების დოკუმენტი
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care
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კვლევის თანახმად, რესპოდენტების თითქმის ნახევარმა (50.0% მამაკაცები და 47.7% ქალები)
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა და მომსახურებები შეფასა როგორც
„სრულიად დამაკმაყოფილებელი“, ხოლო რესპოდენტების 1.7%-მა სრული უკმაყოფილება
გამოთქვა. ინფრასტრუქტურითა და მომსახურებებით სრული კმაყოფილება გამოხატა შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე რესპოდენტთა 47.8%-მა.63
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მოსახლეობის კვლევა სოფლის არა-ფერმერულ ბიზნეს საჭიროებებზე, IRDG UNDP, 2019
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ეფექტები/შედეგები

P2 – პრობლემის ხე (ადგილობრივი საზოგადოების ჯანდაცვის მდგომარეობა)
ცხოვრების ხარისხის დაქვეითება

სამედიცინო მომსახურების გამოყენების
დაბალი მაჩვენებელი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსის გაუარესება

ავადობისა და სიკვდილიანობის გაზრდილი დონე

კოვიდ-19-ის აფეთქების მომატებული რისკი

წყალთან დაკავშირებული ინფექციების სიხშირის ზრდა

გამომწვევი მიზეზები

საკვანძო პრობლემა:
ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანდაცვის ნაკლებობა

1. ამბულატორიული ვიზიტების წლიური
რაოდენობა დაბალია
1.1 ქრონიკული დაავადებების და არაგადამდები
დაავადებების მაჩვენებელი მაღალია
1.2. ექთნების ნაკლებობა

2. ჯანდაცვის მომსახურებების ღირებულება
2.1. ჯანდაცვის დამატებითი მომსახურებების ღირებულება
(რაც გათვალისწინებული არ არის UHCP-ში)
2.2. მედიკამენტების ღირებულება- ამბულატორიული
პაციენტების ფარმაცევტული ხარჯები

3. წყლით მომარაგება წარმოადგენს პრობლემას:
ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობის არ არსებობა
3.1. საკანალიზაციო სისტემის
მძიმე მდგომარეობა

3.2 ნარჩენების მართვის ნაგებობების ნაკლებობა

1.3 ბავშვების ჯანმრთელობის მომსახურებებზე
ზედამხედველობის ნაკლებობა

ყოვლისმომცველი სფერო –
წყალი და კანალიზაცია

ყოვლისმომცველი სფერო –
სიღარიბის დონე
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P2 – შემოთავაზებული ინტერვენცია (ადგილობრივი საზოგადოების ჯანდაცვის მდგომარეობა)

ქვემოთ მოკლედ არის შეჯამებული მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციები. ინტერვენციები წარმოდგენილია ფართოდ
განსაზღვრული პოლიტიკის ხელსაწყოების საპირისპიროდ, რომლებიც რეკომენდირებულია OECD სოფლის პოლიტიკის მიდგომით ამ
კონკრეტული პრიორიტეტისთვის – საზოგადოება, შესაბამისი ჯანდაცვა. შემოთავაზებულ ინტერვენციებთან დაკავშირებული დეტალური
ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ამ დოკუმენტის დანართში.
შემოთავაზებული
ინტერვენციები

დეტალური კომენტარი

მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებთან
შესაბამისობა

OECD პოლიტიკის
ხელსაწყო

ორსულთა, პერინატალური და ახალშობილთა ჯანმრთელობა ყველა ადამიანის, საზოგადოების და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხია, და ადამიანის
უფლებების, ასევე კეთილდღეობის თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი საკითხია.

 საბაზისო ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა

• P2-HE02 – უწყვეტი
სამედიცინო განათლება სამედიცინო პერსონალისთვის

პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებების ხარისხი დამოკიდებულია სამუშაო
ძალაზე, რომელიც არის მომზადებული, აქვს მხარდაჭერა და მოტივაცია იმისა,
რომ მომხმარებელს მიაწოდოს მაღალი ხარისხის მომსახურება. კვალიფიციური პერსონალი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კლინიკური ზრუნვის
უზრუნველყოფისთვის; და პაციენტის, ოჯახისა და საზოგადოების პირველადი
ჯანდაცვის საქმეში ჩართვისთვის. პირველად ჯანდაცვას მნიშვნელოვანი
როლი აკისრია მაღალი ხარისხის ზრუნვის უზრუნველყოფაში, უწყვეტი ზრუნვის, მიწოდების პლატფორმების ერთმანეთში ინტეგრაციის და ბევრი ფუნქციის კოორდინაციაში, რაც ერთობლიობაში მაღალი ხარისხის მომსახურებას
უზრუნველყოფს.

 განათლების და
სწავლების უზრუნველყოფა

• P2-HE03 -სოფლის
პირველადი
ჯანდაცვის დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის
მოწესრიგება

ეკონომიკური ზრდა და განვითარება დამოკიდებულია ჯანსაღ მოსახლეობაზე.
ჯანდაცვის სისტემაში ინვესტირებას მრავალმხრივი ეფექტი აქვს ინკლუზიური
ეკონომიკის განვითარებაში, მათ შორის სამუშაო ადგილების შექმნაში. სამიზნე ინვესტირება ჯანდაცვის სისტემებში, მათ შორის პერსონალში ხელს უწყობს
ეკონომიკურ ზრდას, ეკონომიკურ შედეგებს, სოციალურ დაცვას და თანამშრომლობას, ინოვაციებსა და ჯანმრთელობის დაცვას.

 საბაზისო ფიზიკურ
ინფრასტრუქტურაში ინვესტირება

• P2-HE04 – ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის პროგრამა

კოვიდ პანდემიის ეპოქაში, როდესაც კომუნიკაცია ძირითადად ონლაინ რეჟიმში ხორციელდება ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა პრიორიტეტია. შესაბამისად, სოფლის ექიმებისა და ექთნებისთვის ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. საქართველო გამოწვევებს აწყდება ჯანდაცვის ელექტრონულ საინფორმაციო სისტემებზე გადასვლის კუთხით. თუმცა,
ის სავალდებულოა ექიმებისა და ექთნებისთვის, რათა წლიური სამედიცინო
ფორმა ელექტრონულ ფორმატში მომზადდეს. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია უწყვეტი სამედიცინო განათლების, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჯანდაცვის საინფორმაციოს სისტემების განვითარებისთვის.

 ICT ხელმისაწვდომობის და გამოყენების წახალისება

 წყალი და კანალიზაცია
 სიღარიბის დონე

• P2-HE01 – სახლის
პირობებში დედათა და ბავშვთა
მოვლის პროგრამა

ყოვლის
მომცველი
პროგრამები
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ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდების მდგომარეობა

მუნიციპალიტეტის საზოგადების ახალგაზრდობის საკითხები შედგება რამდენიმე ძირითადი
საკითხისგან, მათ შორის განათლების, ეკონომიკური გაძლიერების, საზოგადოებაში მონაწილეობის
და ჩართულობის, სპორტის და კულტურული ცხოვრებისგან.

განათლება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებობს განათლებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა გამოწვევები.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ საშუალო, პროფესიულ და უმაღლეს განათლებაზე.
2005 წელთან შედარებით, 2020 წელს სტუდენტების რაოდენობა 20%-ით შემცირდა. საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2014 წლის მონაცემებით, ახალგაზრდების 8.24%-ს ჰქონდა
უმაღლესი განათლება, ხოლო 7.12% პროფესიული განათლება.64 საშუალო სკოლა დამთავრებულებს
აქვთ ინგლისური ენის შეზღუდული უნარები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტურიზმის
განვითარების კუთხით. სპორტული ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა სკოლებში აფერხებს ჯანსაღი
ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. 65
სამოქალაქო განათლების დაბალი დონე და არა-ფორმალური განათლების აუცილებლობა ახალ
გაზრდებში მზარდი მოთხოვნით სარგებლობს. კაბალის ადმინისტრაციაში ქართული ენის კურსებზე
მოთხოვნა ძალიან მაღალია, რადგან აქ შეზღუდულია ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია.
განათლების კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს სოფლის მასწავლებლების
დაბალი კვალიფიკაცია. ახალგაზრდების უმრავლესობას არ აქვს უცხო ენის უნარები, ეთნიკური
უმცირესობის ახალგაზრდები ვერ საუბრობენ ქართულ ენაზე.
კიდევ ერთი საჭიროება განათლების სფეროში არის პროფესიული ინსტიტუტების ხელმისაწვდომობა.
უახლოესი პროფესიული კოლეჯი მდებარეობს თელავში, გურჯაანში და საგარეჯოში – რაც საკმაოდ
შორია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.
რაც შეეხება პროფესიული განათლების შესაძლებლობებს, სოფელში შრომა არსებობს კოლეჯ „აისი“-ს
ფილიალი, რომელიც სამ პროგრამას სთავაზობს მომხმარებლებს: საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის გიდი; მეტყევეობა; მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი.

NEET ახალგაზრდები. ახალგაზრდების დასაქმება და სოციალური ინკლუზია კარგად აისახება NEET
ახალგაზრდების რაოდენობაში. კახეთის რეგიონი საქართველოს მასშტაბით NEET ახალგაზრდების
რაოდენობით მესამე ადგილზეა. ახალგაზრდების წილი, რომლებიც არ იღებენ განათლებას, არ მუშაობა
ან არ გადიან სწავლებას (NEET) საქართველოში საკმაოდ მაღალია. საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2018 წელს NEET ახალგაზრდების წილი 31.6% შეადგენდა.66
თუმცა, მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული კვლევის მონაცემებით 2014 წელს NEET ახალგაზრდების
რაოდენობა 32.4% შეადგენდა.67 სამწუხაროდ აღნიშნული მონაცემები დაანგარიშებულია მხოლოდ
ეროვნულ დონეზე. თუმცა შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ არც მუნიციპალურ დონეზე არის კარგი
მდგომაროება. ქვემოთ მოცემული ცხრილი გვიჩვენებს, რომ კახეთის რეგიონში NEET ახალგაზრდების
წილი 37.47% შეადგენს, რაც ერთერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია შიდა ქართლის და სამეგრელო
– ზემო სვანეთის მაჩვენებლების შემდეგ.68

64
65
66
67
68

მოსახლეობის აღწერა, 2014, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2016-2020
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2018 (ეროვნულ დონეზე)
NEET შეფასება – სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინსიტროსთვის გაწეული ტექნიკური დახმარება, მსოფლიო ბანკი,
ივნისი, 2017; ახალგაზრდობის პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის დანერგვის შეფასება (ეროვნულ დონეზე)
NEET შეფასება – სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინსიტროსთვის გაწეული ტექნიკური დახმარება, მსოფლიო ბანკი,
ივნისი, 2017; GFSIS პოლიტიკის დოკუმენტი NEET-ზე, ავტორი თინათინ რამიშვილი (რეგიონალურ დონეზე)
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NEET ახალგაზრდები საქართველოს რეგიონების მიხედვით
რეგიონი

%

კახეთი

37.47

თბილისი

29.27

შიდა ქართლი

43.54

ქვემო ქართლი

34.04

სამცხე-ჯავახეთი

26.24

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

31.69

გურია

27.78

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

42.27

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო ქართლი

31.41

მცხეთა-მთიანეთი

27.88

წყარო: მსოფლიო ბანკი

ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერება

ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერება მათი პოტენციალის სრულად რეალიზების ერთერთი
უმნიშვნელოვანესი ხერხია. შესაბამისად, საჭიროა ახალგაზრდებისთვის შესაბამისი ცოდნის
და უნარების მიცემა, რაც დაეხმარება მათ დასაქმებაში და მეწარმეობაში. აუცილებელია ისეთი
ზომების მღება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მათი შესაძლებლობების რეალიზებას და ეკონომიკურ
აქტივობებში ჩართვას. ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით საჭიროა ახალგაზრდების
მეწარმეობასთან დაკავშირებული მოტივაციის და ცნობიერების ამაღლება, განათლების და
პროფესიული უნარების განვითარება, ფინანსურ რესურსებზე წვდომის გაუმჯობესება, ახალგაზრდების
სამიზნე სამეწარმეო პროგრამების წამოწყება და ა.შ.

შემოსავლის წყაროები. საინტერესოა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების შემოსავლის
წყაროების მიხედვით შეფასება. სტატისტიკურმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ 15-29 წლის ახალგაზრდების
29% არის კმაყოფაზე, 49.3%-ს აქვს შემოსავალი საკუთრი ფერმიდან. ახალგაზრდების 6.8% შემოსავლის
წყაროს სამუშაო წარმოადგენს. ახალგაზრდების 7.3% დამოკიდებულია სოციალურ დახმარებაზე, რაც
საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია.69

15-29 წლის მოსახლეობის შემოსავლის მთავარი წყარო
შემოსავლის სტატუსი
კმაყოფაზე
შემოსავალი საკუთარი ფერმიდან
ხელფასი დაიარავებული სამუშაოდან, ან სხვა
რეგულარული ანაზღაურება
შემოსავალი ინდივიდუალური შრომით აქტივობიდან
გზავნილები უცხოეთიდან
სხვა
არ არის განსაზღვრული
69

რაოდენობა
2429
4126
570
118
87

58
82
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პენსია
მთავრობის სხვა სახის დახმარება
შემოსავალი საკუთარი საწარმოდან
სოციალური დახმარება
შემოსავალი საკუთრებიდან
ჯამი

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

145

100
13

611
14

8353

ეკონომიკური აქტივობა და მონაწილეობა. არა-ფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების კვლევამ
აჩვენა, რომ მუნიციპალიტეტში გამოკითხული ახალგაზრდების 71.4% დასაქმებულია, ხოლო 12.4%
უმუშევარი, და 16.2% არ წარმოადგენს სამუშაო ძალას. სხვა მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებში და
საქმების უფრო დაბალი მაჩვენებელი (43.2%) და უმუშევრობის უფრო მაღალი მაჩვენებლებია (33.9%).
დასაქმებული ახალგაზრდების 8.8% კერძო სექტორში მუშაობს, ხოლო 7.8% საჯარო სექტორში, 24.8%
კი თვითდასაქმებულია. სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, ახალგაზრდების დიდი ნაწილი
დასაქმებულია კერძო სექტორში (10.1%), ხოლო საჯარო სექტორში დასაქმებულთა წილი შედარებით
დაბალია (6.7%), თვითდასაქმებულების რაოდენობა კი (16.9%) შეადგენს.
ლაგოდეხის არა-სასოფლო სამეურნეო ეკონომიკის საჭიროებების კვლევა მიუთითებს ახალგაზრდების
სამეწარმეო აქტივობებში ჩართულობის პრობლემებზე. გამოკითხული ახალგაზრდების 36.4 %-ს
არ უფიქრია ბიზნესის წამოწყებაზე, ხოლო 43.6 %-ს ნაფიქრი აქვს ამ საკითხზე, თუმცა ვერ შეძლო
ბიზნესის დაწყება, და მხოლოდ 19.9%-მა შეძლო ან გეგმავს ბიზნესის დაწყებას. საშუალო მაჩვენებელი
სხვა მუნიციპალიტეტებში არის შემდეგ: იმ ახალგაზრდების საშუალო რაოდენობა, რომელთაც
არ უფიქრიათ ბიზნესის დაწყებაზე შედარებით მაღალია (39.1%), იმ ახალგაზრდების რაოდენობა,
რომლებიც ფიქრობდნენ ბიზნესის წამოწყებას მაგრამ გაუჭირდათ განხორციელება ასევე მაღალია
(48.1%), ამავე დროს სხვა მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდების მხოლოდ (12.7%) დაიწყო ან ფიქრობს
ბიზნესის დაწყებას.
კვლევის შედეგები ასევე გვიჩვენებს, რომ იმ ახალგაზრდების 46.4%-ს, რომლებიც ფიქრობდნენ
ბიზნესის წამოწყებას არ ჰქონდა საკმარისი რესურსები ამ ჩანაფიქრის განსახორციელებლად.70

შესაბამისი ადგილობრივი ახალგაზრდული ინიციატივები. ერთერთი პროგრამა, რომელშიც კახე
თის რეგიონის ახალგაზრდებს შეუძლიათ მონაწილეობა არის „EU4Youth SEAG“ ინიციატივა. პროექტი
ხელს უწყობს ახალგაზრდების სამეწარმეო პოტენციალის განვითარებას სოციალური მეწარმეობის
მიმართულებით და მიზნად ისახავს სოციალური თანამშრომლობის, დასაქმების, კარგი სამუშაო
პირობების, ინკლუზიის ხელშეწყობას და უთანასწორობის შემცირებას. პროექტი მიმართულია
ახალგაზრდებისთვის სოციალური საწარმოს შექმნისთვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების
გამომუშავებისკენ. პროექტის ახალგაზრდა მონაწილეებს შეუძლიათ უნარების, ცოდნის და
შესაძლებლობების განვითარება, და დახმარებას იღებენ ფინანსებზე გაზრდილი წვდომით, ბიზნესის
მხარდაჭერის სტრუქტურების, ქსელების და ბაზრის ძირითადი აქტორების მხრიდან. პროექტი
ხორცილდება „Mercy Corps Georgia“-ს მიერ.71

ახალგაზრდების სამოქალაქო/საზოგადოებრივი ჩართულობა

საქართველოს ახალგაზრდობის პოლიტიკის დოკუმენტის თანახმად, ახალგაზრდების მონაწილეობა
ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავების მთავარი სტრატეგიული მიმართულებაა. ახალგაზრდების
მონაწილეობა გულისხმობს მათ აქტიურ ჩართვას სამოქალაქო, სოციალურ, კულტურულ, პოლიტიკურ
და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებებში, ახალგაზრდების
70
71

მოსახლეობის კვლევა არა-ფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებზე სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
https://www.seag.ge/
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სხვადასხვა პროცესებში ჩართვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ახალგაზრდები აქტიურობით
გამოირჩევიან, ეს ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არის ინკლუზიური და ასახავს
სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესებს. გარდა ამისა, ახალგაზრდების ინტერესების და საჭიროებების
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გათვალისწინება მდგრადი განვითარების მნიშვნელოვანი
წინაპირობაა.
ახალგაზრდების საჭიროებებზე და გამოწვევებზე რეაგირების მიზნით აუცილებელია ახალგაზრდებს,
სახელმწიფოს და ადგილობრივ უწყებებს შორის დიალოგის და აქტიური თანამშრომლობის დაწყება.
კერძოდ, რეკომენდირებულია ადგილობრივ უწყებებში ახალგაზრდების გადაწყვეტილებს მიღების
პროცესში ჩართვის საკითხებზე დიალოგის დაწყება.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობა დიდი ინტერესით ეკიდება ყველა ახალ ინიციატივას,
რომელიც მომდინარეობს სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ან ინსტიტუტებისგან.
ახალგაზრდების საკუთარი მუნიციპალიტეტისთვის მოხალისედ მუშაობის სურვილს გამოთქვამენ. ამ
თვალსაზრისით უნდა აღინიშნოს ადგილობრივი მაჟორიტარი დეპუტატის ინიციატივა. ინიციატივის
ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: „ახალგაზრდა რეინჯერების პროექტი“ და „შენი ხმა
ველურ ბუნებას“. ორივე პროექტს დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა და ბევრი ახალგაზრდა ჩაერთო.72

ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განვითარების ცენტრი აქტიური
მუნიციპალური ორგანიზაციაა, რომელიც წელიწადში 15 ახალგაზრდულ პროექტს ახორციელებს.
ცენტრი ხელს უწყობს ბავშვების და ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის
შესაძლებლობების განვითარებას და მათ თვითრეალიზაციას. მუნიციპალიტეტს ახალგაზრდული
ბანაკის ინფრასტრუქტურის განვითარების დიდი პოტენციალი გააჩნია და ამგვარად შეძლებს
ახალგაზრდების საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში ჩართვას, ასევე რეკრეაციის და ჯანსაღი
ცხოვრების სტილის პოპულარიზაციის სივრცის შექმნას.
უნდა აღინიშნოს, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში დიდი რაოდენობით შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვი ცხოვრობს. აუცილებელია ზომების მიღება მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით
და მათი სოციალურ ცხოვრებაში ჩართვის ხელშეწყობა. ამ თვალსაზრისით სასურველია ადგილობრივ
დაინტერესებულ მხარეებთან (ბიზნესმენები, NGO, ადგილობრივი მთავრობა), რათა გაიხსნას
სოციალური საწარმოები და სპეციალური საჭიროებების მქონე ახალგაზრდებს მიეცეთ სოციალურ
აქტივობებში ჩართვის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, ადგილობრივმა ბიზნეს კომპანიებმა უნდა
გაიარონ კონსულტაციების ახალგაზრდების რეკრეაციის და ჯანსაღი ცხოვრების სტილის წახალისების
ხელშეწყობის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით.

მუნიციპალურ დონეზე ადგილობრივი ახალგაზრდული სტრატეგია არ არსებობს. მუნიციპალიტეტის
თანამშრომლებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ახალგაზრდულ საკითხებზე არასდროს
მიუღიათ მონაწილეობა პროფესიული განვითარების პროგრამაში. არ არსებობს მექანიზმები
ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩასართავად, თუმცა ისინი აქტიურად
მონაწილეობენ სხვადასხვა ახალგაზრდული აქტივობების დანერგვის პროცესში. ახალგაზრდული
ინიციატივების ხელშეწყობის თვალსაზრისით, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ საქმეთა ცენტრი
ახორციელებს პროექტს „შენი იდეა მერს“, რომელიც გადაიდო კოვდი-19-ის გამო. აღნიშნული
ცენტრი ასევე ახორციელებს სხვადასხვა ინტელექტუალურ და საგანმანათლებლო არაოფიციალურ
საგანმანათლებლო პროგრამებს. ფუნქციონირებს რამდენიმე ახალგაზრდული არასამთავრობო
ორგანიზაცია, თუმცა მწირი დაფინანსების გამო მათი რესურსები და შესაძლებლობები შეზღუდულია

სპორტი და კულტურა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სპორტის ცენტრი აერთიანებს სპორტის 8 მიმართულებას: ფეხბურთი,
ქართული ჭიდაობა, ძიუდო, ჭადრაკი, კალათბურთი და ბოქსი. სპორტულ აქტივობებში ჯამში ჩართულია
580 ბავშვი. მუნიციპალური NGO ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება
აერთიანებს 4 მუსიკალურ სკოლას სოფლებში აფენი, ვარდისუბანი, ლელიანი და ქალაქ ლაგოდეხში,
72
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ასევე ერთ სახელოვნებო სკოლას. 73 მუსიკალური სკოლები მუშაობენ ფორტეპიანოს და ვიოლინოს
მიმართულებით და გაკვეთილებს 229 ბავშვი ესწრება. სახელოვნებო სკოლაში 47 ბავშვი ეუფლება
ხატვას, კომპოზიციას და ხელოვნების ისტორიას.

ძირითადი საჭიროებების და გამოწვევების შეჯამება

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით იდენტიფიცირებულია ქვემოთ ჩამოთ
ვლილი გამოწვევები და საჭიროებები:
გამოწვევები

საჭიროებები

• სწავლებების და არაფორმალური განათლების
შესაძლებლობების ნაკლებობა

• ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობის და
საზოგადოებრივი ინკლუზიის წახალისება

• ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში მონაწილეობის სიმცირე

• ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში ჩართვა

• სპორტული მოედნების, ახალგაზრდების
გასართობი კლუბების, სოციალური ურთიერთობის
სივრცეები, ახალგაზრდული ცენტრების სიმწირე
• საჯარო და სოციალური ინკლუზიის ნაკლებობა

• ახალგაზრდების მიგრაციის მაღალი მაჩვენებელი
• ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომი
შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის
ნაკლებობა

73

• კადრების იმ კომპეტენციების განვითარება,
რომლებიც დაეხმარება ახალგაზრდებს
ცხოვრებისეული გამოწვევების გადალახვაში
• ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციის
დაფუძნების ხელშეწყობა
• რეკრეაციული შესაძლებლობების განვითარება

• საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების
აქტიური მონაწილეობის შესაძლებლების შექმნა

• ახალგაზრდების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
განვითარება
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ეფექტები/შედეგები

P2 – პრობლემის ხე (ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდების მდგომარეობა)
კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში
ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი

შესაძლებლობების ძიების მიზნით
მუნიციპალიტეტიდან მიგრაციის მზარდი მაჩვენებელი

კვალიფიციური მასწავლებლების და პროფესიული
საგანმანთლებლო შესაძლებლობების ნაკლებობა

არაოფიციალური საგანმანათლებლო
პროგრამების ნაკლებობა

თავისუფალი დროის ფლანგვა, აზარტული
თამაშების პრობლემა ახალგაზრდებში

ინგლისური ენის ცოდნის დაბალი დონე და ქართული
ენის ცოდნის დაბალი დონე ეთნიკური უმცირესობებში

მოხალისეთა აქტივობების ნაკლებობა

მეწარმეობაში ჩართული ახალგაზრდების მცირე რაოდენობა

გამომწვევი
მიზეზები

ძირითადი პრობლემა:
ახალგაზრდების სამოქალაქო/საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის და ეკონომიკური გაძლიერების შესაძლებლობის ნაკლებობა

1. მუნიციპალური მუშაკების დაბალი კვალიფიკაცია

1.1 ადგილობრივი ახალგაზრდული სტრატეგიის არ არსებობა

ყოვლისმომცველი სფერო –

2. ახალგაზრდები ჩართული არ არიან
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

2.1 ახალგაზრდული ორგანიზაციების და ინიციატივების ნაკლებობა

ყოვლისმომცველი სფერო –

3. გართობისა და რეკრეაციის
შესაძლებლობების ნაკლებობა

3.1 უსაფრთხო და ახალგაზრდებზე
მორგებული სივრცის ნაკლებობა

ყოვლისმომცველი სფერო –
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P2 – შემოთავაზებული ინტერვენცია (ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდების მდგომარეობა)

ქვემოთ მოკლედ არის შეჯამებული მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციები. ინტერვენციები წარმოდგენილია ფართოდ
განსაზღვრული პოლიტიკის ხელსაწყოების საპირისპიროდ, რომლებიც რეკომენდირებულია OECD სოფლის პოლიტიკის მიდგომით
ამ კონკრეტული პრიორიტეტისთვის – საზოგადოება, ახალგაზრდობის შესაბამისი პრობლემები. შემოთავაზებულ ინტერვენციებთან
დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ამ დოკუმენტის დანართში.
შემოთავაზებული
ინტერვენციები
• P2-YU01 –
ახალგაზრდების
მონაწილეობის
სხვადასხვა გზების წახალისება
• P2-YU02 – ადგილობრივი
ახალგაზრდული
NGO განვითარების მხარდაჭერა
• P2-YU03 –
ახალგაზრდების
გაძლიერების და
შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა

• P2-YU04 – პროექტი “ახალგაზრდული სივრცე”

• P2-YU05 – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი
ახალგაზრდული
სტრატეგია

დეტალური კომენტარი
ანალიზმა აჩვენა, რომ ახალგაზრდები ნაკლებად არიან ჩართული გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში. აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით რეკომენდირებულია ახალგაზრდების
მონაწილეობის უზრუნველყოფის სხვადასხვა გზებზე სწავლებების ჩატარება. პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ ახალგაზრდობას მიეცემა საშუალება მონაწილეობა მიიღოს სპეციალურ
სასწავლო პროგრამაში. ევროპის საბჭოს ახალგაზრდული დეპარტამენტის თანახმად, არსებობს
ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის ხუთი ინოვაციური ხერხი.

ახალგაზრდების საზოგადოებრივ და სამოქალაქო ცხოვრებაში ჩართვის ერთერთი გზა შეიძლება
იყოს ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებში ახალგაზრდების ჩართვა. პროექტის დანერგვა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ადგილობრივ თემში და საზოგადოებაში დემოკრატიულ
მონაწილეობას. ახალგაზრდული არასამთვრობო ორგანიზაციის წევრობა თვითგანვითარების და
გარემოს დაცვის, თანაბარი უფლებების, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი ჩართულობის, კომუნიკაციის უნარების და სხვა სასარგებლო მახასიათებლების შეძენის შესაძლებლობას იძლევა. ასევე,
საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს თემის ან სხვა ახალგაზრდების სახელით გამოხატონ მოსაზრებები, რათა რეაგირება მოხდეს ადგილობრივ საჭიროებებსა და გამოწვევებზე.
ახალგაზრდების საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა როგორც ადგილობრივ ასევე ეროვნულ დონეზე უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის დემოკრატიული
განვითარებისთვის. შესაბამისად, საჭიროა ისეთი ინტერვენციების დანერგვა, რომლებიც გაზრდის ახალგაზრდების ადამიანის უფლებებთან, დემოკრატიასთან, მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ცოდნას და უზრუნველყოფს მათ კეთილდღეობას. ახალგაზრდების გაძლიერების და მათი
შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების სოციალურ და
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვას, გენდერულ თანასწორობას, და განსხვავებული საგანმანათლებლო ან სხვა სახის შესაძლებლობების განვითარებას.

მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებთან
შესაბამისობა

OECD პოლიტიკის
ხელსაწყო

ყოვლის
მომცველი
პროგრამები

• განათლების
და სწავლების
უზრუნველყოფა

• სოციალური
კაპიტალის
განვითარება

• განათლების
და სწავლების
უზრუნველყოფა

პროგრამის მთავარი მიზანი არის ახალგაზრდების გაძლიერება და მათი განვითარების პარტნიორებად, და არა ბენეფიციარებად აღქმა. პროექტი გეგმავს ახალგაზრდებისთვის გადაწყვეტილების
მიღების პროცესზე და რესურსებზე უშუალო კონტროლის მიცემას. სპეციალურად ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი ადგილი, რომელიც იმართება ახალგაზრდების მიერ. „ახალგაზრდული სივრცე“ არის უსაფრთხო და მრავალ ფუნქციური გარემო, სადაც ახალგაზრდები შეძლებენ თავისუფალი დროის გატარებას, უნარების განვითარებას, აქტივობების დაგეგმვას, განხილვების ჩატარებას,
ინტერნეტის გამოყენებას, ადგილობრივი უწყებების და დაინტერესებული მხარეებისთვის იდეების
და რეკომენდაციების შემუშავებას. პროგრამის არსი მდგომარეობს ახალგაზრდების გაძლიერებაში, შესაძლებლობების განვითარებაში, გამჭვირვალობასა და ახალგაზრდების მონაწილეობაში.

• თემზე მორგე
ბული განვითარების ხელშეწყობა

ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოები განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ ადგილობრივი
ახალგაზრდული პოლიტიკის განსაზღვრაში. ამიტომ მნიშვნელოვანია მუნიციპალური სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების განვითარებას, გაითვალისწინებს მათ
საჭიროებებს და ინტერესებს, გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტში მათ საცხოვრებელ პირობებს.
ადგილობრივია ახალგაზრდული სტრატეგიის შემუშავება და მიღება დადებით ზეგავლენას იქონიებს ახალგაზრდების საცხოვრებელ პირობებზე და ხელს შეუწყობს ეკონომიკური შესაძლებლობების დივერსიფიკაციას.

• მთავრობის
შესაძლებლო
ბების განვითარება
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ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული საკითხები

2030 მდგრადი განვითარების მიზნების დღის წესრიგის მე-5 მიზანი არის გენდერული თანასწორობა.
ეს მიზანი მიმართულია გენდერული თანასწორობის და ყველა ქალისა და გოგონას გაძლიერებისკენ.
ქალების და გოგონების მიმართ ყველა სახის დისკრიმინაციის დასრულება არა მხოლოდ ადამიანის
ფუნდამენტური უფლება, არამედ მდგრადი მომავლის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია.
სოციალური სტატუსის მიმოხილვა. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა მონაწილეობა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ძალიან დაბალია. ქალაქის საკრებულოში არის მხოლოდ 5 ქალი და
26 მამაკაცი. მენეჯერულ პოზიციაზე დასაქმებულია მხოლოდ 2 ქალი. ქალაქის მერიაში მენეჯერულ
პოზიციაზე მუშაობს მხოლოდ 6 ქალი და 11 მამაკაცი.74

2018 წელს, დამტკიცდა მუნიციპალიტეტის ბრძანება N12, ლაგოდეხის საკრებულოს გენდერული
თანასწორობის შესახებ, რომელიც 12 წევრისგან შედგება (5 ქალი და 7 მამაკაცი), მათ შორის 2
წარმომადგენელი არის NGO სექტორიდან (თემის კავშირი „ანი-ბანი“-ს თავმჯდომარე და SAGA
ხელმძღვანელი).75
გენდერულის თანასწორობის საბჭომ დაამტკიცა მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის
სამოქმედო გეგმა 2018-2019 წლებისთვის. აღნიშნული გეგმის ერთერთი პრიორიტეტი არის ქალთა
ეკონომიკური გაძლიერება (მუხლი 2.7, მუხლი 2.8). ამ გეგმის თანახმად, უნდა დაინერგოს ისეთი
პროგრამები და აქტივობები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას, მათ შორის
სოფლად მაცხოვრებელი ქალებისთვის და სოციალურად მოწყვლადი ქალებისთვის პროფესიული
განათლების პროგრამების განხორციელებას. გეგმის თანახმად, უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიკრო
და მცირე ბიზნესის მხარდამჭერ პროგრამებში ფინანსური მონაწილეობა.76
სამოქმედო გეგმის თანახმად, 2019 წელს შესაბამისი ზომების დანერგვის მიზნით ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან გამოიყო 31,000 ლარი. 2020 წლის ახალი სამოქმედო გეგმა ჯერ არ არის დამტკიცებული,
თუმცა შემუშავებულია აქტივობების მონახაზი, რომლისთვისაც გამოიყოფა 35,000 ლარი.
ქალთა ოთახი მუნიციპალიტეტში 2015 წლიდან ფუნქციონირებს. ქალთა ოთახის კოორდინატორი
არის გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირი. ქალთა ოთახის ერთერთი მომსახურება
გულისხმობს ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობის და მათი უნარების გაძლიერებას.

ქალთა ოთახის მენეჯერი აქტიურად თანამშრომლობს სოფლის ადმინისტრაციული ერთეულების
მერის წარმომადგენლებთან, ახდენს ქალთა პრობლემების და საჭიროებების იდენტიფიცირებას.
ქალთა ოთახი აქტიურად მუშაობს სოფლებში ინფორმაციის გავრცელების მიმართულებით.
ქალთა ოთახს არ ჰყავს ვიზიტორების კონკრეტული რაოდენობა გენდერული თვალსაზრისით. თუმცა,
არსებობს მომხმარებლების და ბენეფიციარების სქესის მიხედვით დახარისხებული მონაცემები.
მხოლოდ 2019 წლის იანვრიდან 2019 წლის ოქტომბრის პერიოდში ქალთა ოთახით ისარგებლა 616
ადამიანმა, აქედან 445 იყო ქალი, ხოლო 171 მამაკაცი.77
სამოქალაქო საზოგადოება. მუნიციპალიტეტში არსებობს რამდენიმე არასამათავრობო ორგანიზაცია
– ლელიანი, SAGA და 5 სათემო ორგანიზაცია.
ლაგოდეხის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი (LAG) შედგება 120 (68 მამაკაცი, 52 ქალი) წევრისგან,
რომლებიც წარმოადგენენ საჯარო უწყებებს, კერძო სექტორს და სამოქალაქო საზოგადოებას.78

საინფორმაციო ქსელების მიმართ ნდობა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას დიდი ნდობა
აქვს UN, EU არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის ქალთა ორგანიზაციების და საინიციატივო
ჯგუფების მიმართ. UN და EU ნდობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვთ. ქალთა 76.4% და
მამაკაცების 78.5% ენდობიან UN, ხოლო ქალების 77.6% და მამაკაცების 74% ენდობიან EU-ს. ქალთა
ორგანიზაციებს, ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფებს და NGO-ებს ნდობის მაღალი მაჩვეენებლი
74
75
76
77
78

გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმის რუკა, 2020, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბრძანება N12, 2018, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ლაგოდეხის საკრებულოს ბრძანება N48, 2018, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
წყარო: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახის მენეჯერი
წყარო: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამდივნო

72

ლაგოდეხი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

აქვთ. ქალი რესპოდენტების 70.2% და მამაკაცი რესპოდენტების 72.8% ენდობა ქალთა ორგანიზაციებს.
რესპოდენტი ქალების 61.8% და რესპოდენტი მამაკაცების 74.7% ენდობა საინიციატივო ჯგუფებს,
გამოკითხული ქალების 73% და მამაკაცების 81.9% ნდობას უცხადებს NGO-ებს.

რესპოდენტების ნახევარზე მეტი არ ენდობა ბეჭდურ და ონლაინ მედიას, ბროშურებს და სიახლეებს.
ბანკები ნდობის დაბალი მაჩვენებლით გამოირჩევიან. ქალების 62.3% და მამაკაცების 66.5% ენდობა
ტელევიზიას.

რაც შეეხება ინფორმაციის მიღების წყაროებს, მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ სურს ინფორმაციის
მიღება ონლაინ ან ბეჭდური მედიის, და ბროშურების საშუალებით. მოსახლეობის ნახევარზე მეტი
(ქალების 51% და მამაკაცების 54%) ტელევიზიას ასახელებს ინფორმაციის მიღების სასურველ
წყაროდ. რესპოდენტების უმრავლესობა, როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები დაინტერესებული არიან
გაერთიანებული ერების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის ქალთა ორგანიზაციებიდან
ინფორმაციის მიღებით. რაც შეეხება ადგილობრივ, ცენტრალურ მთავრობას და ბანკებს, მოსახლეობის
ნახევარზე მეტს სურვილი აქვს მიიღოს მათგან ინფორმაცია. ქალების 58.5% და მამაკაცების 54.2%
სურვილი აქვს მიიღოს ინფორმაცია მუნიციპალური მთავრობიდან. ქალების 56% და მამაკაცების 54%
სურვილი აქვს მიიღოს ინფორმაცია რეგიონალური მთავრობისგან, და ქალების 58% და მამაკაცების 55%
სურს ინფორმაცია მიიღოს ცენტრალური მთავრობისგან. გამოკითხული ქალების 51% და მამაკაცების
54%-ს სურვილი აქვს ინფორმაციის მიიღოს ტელევიზიის საშუალებით. ქალების 70% და მამაკაცების
76%-ს სურს ინფორმაციი მიიღოს UN-საგან, ქალების 63% და მამაკაცების 69% სურს ინფორმაცია მიიღოს
არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან. ქალების 60% და მამაკაცების 57% სურვილი აქვს ინფორმაცია
მიიღოს ქალთა ორგანიზაციებისგან, ხოლო ქალების 53% და მამაკაცების 51%-ს სურს ინფორმაცია
მიიღოს ბანკებისგან.79
დასაქმება. სისტემატური გენდერული უთანასწორობა დასაქმების პროცესში აღრმავებს სიღარიბეს,
ეკონომიკურ საფრთხეებს და შესაძლებლობებს ამცირებს გოგონებისა და ქალებისთვის. ამავე
დროს, ქვეყნის ეკონომიკური პროგრესი, უმუშევრობა და სოციალურ-ეკონომიკური სიდუხჭირე ვერ
აღმოიფხვრება ქალთა დასაქმების მაჩვენებლის ზრდის გარეშე.

ქალების თითქმის 1/3 არ არის ეკონომიკურად აქტიური, რაც სავარაუდოდ განპირობებულია ოჯახური
საქმის და საზოგადოებაში არსებული დამოკიდებულების, ასევე ქალებისთვის განკუთვნილი
აქტივობების სტერეოტიპებით.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ქალების 7.7% და მამაკაცების 3.7% არის უმუშევარი, დასაქმებულია
ქალების 57.9% და მამაკაცების 83%, ქალების 34.4% და მამაკაცების 13.3% არ არის ეკონომიკურად
აქტიური.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, ყველა სექტორში გარდა საჯარო სექტორისა ქალები უფრო ნაკლებად
არიან დასაქმებული ვიდრე მამაკაცები.
საჯარო სექტორში დასაქმებულია ქალების 12.8% და მამაკაცების 6.5%. კერძო სექტორში დასაქმებულია
ქალების 7.2% და მამაკაცების 9.7%. ქალების 3.9% და მამაკაცების 13.3% ჩართულია საოჯახო ბიზნესში,
ხოლო ქალების 20.8% და მამაკაცების 37.2% არის თვითდასაქმებული.80

ბიზნესის წამოწყება. მართალია ქალების 88% და მამაკაცების 96% მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი
გარემო ხელსაყრელია ბიზნესის დაწყებისთვის, მათ არასდროს უფიქრიათ საკუთარი ბიზნესის
წამოწყება რესურსების ნაკლებობის გამო. ამ მოსაზრებს აფიქსირებს გამოკითხული ქალების 24%,
ხოლო მამაკაცების 26%-ს ბიზნესის დაწყებაზე არ უფიქრია ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე.
ბიზნესის არ დაწყების მიზეზები განსხვავდება ქალების და მამაკაცებისთვის – ქალების 9% მიზეზად
ასახელებს იმას, რომ ისინი ქალები არიან და მამაკაცების 9% ამბობს, რომ მათ რისკის აღების და
წარუმატებლობის ეშინიათ. ქალების 21%-ს და მამაკაცების 18%-ს ბიზნესის დაწყებაზე არ უფიქრია
ცოდნისა და უნარების ნაკლებობის გამო.
79
80

მოსახლეობის კვლევა არა-ფერმერული ეკონომიკურ საჭიროებებზე სამიზნე მუნიციპალიტეტებში. IRDG UNDP, 2019
მოსახლეობის კვლევა არა-ფერმერული ეკონომიკურ საჭიროებებზე სამიზნე მუნიციპალიტეტებში. IRDG UNDP, 2019
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ქალების ეკონომიკური თავისუფლების დაბალი ხარისხის და ოჯახსა და ახლობლებზე დამოკიდებული
მაღალი მაჩვენებლის გამო, მათ არ აქვთ ფინანსური რესურსები და თავდაჯერება, რათა წამოიწყონ
ბიზნესი და უფრო ნაკლებად ფიქრობენ ამ საკითხზე. ამას ემატება ადგილობრივი სტერეოტიპები,
სამუშაო/ოჯახის საქმის დატვირთვა და მისაბაძი ქალების ნაკლებობის გამო რეგიონში ქალებს
ეშინიათ ბიზნესის დაწყების რისკის აღება. ის ქალები, რომლებიც იწყებენ ბიზნესს აწყდებიან დროის
სიმცირეს, არ ესწრებიან უნარების/ცოდნის გაღრმავების სწავლებებს და არ აფართოებენ საკუთარ
ბიზნესს.
პროგრამების და დაფინანსებების ხელმისაწვდომობა. 2018-2019 წლის მონაცემებით, აწარმოე
საქართველოში პროექტის მიკრო და მცირე საწარმოების პროგრამების ფარგლებში ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 6 საწარმო (3 ქალი, 3 მამაკაცი). რაც შეეხება პროგრამის ინდუსტრიულ
ნაწილს, დაფინანსდა ერთი გრანტი. 81 ENPARD პროექტი სოფლის მონაწილეობითი განვითარება
საქართველოში დაინერგა CARE-ის მიერ NALAG და WWF მონაწილეობით. პროექტის ფარგლებში
ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) დაარსდა 2-16 წელს ევროკავშირის (EU) და
„CARE International“-ის დახმარებით. ENPARD ფარგლებში ჯამში დაფინანსდა 67 პროექტი, რომლებიც
წარდგენილი იქნა ქალების მიერ.
განათლება. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით განათლება და უნარების განვითარება
უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. საქართველოში განათლების სფეროები დაყოფილია სქესის
მიხედვით.

საქართველოში ისტორიულად მექი გოგონა ტოვებდა სკოლას, რაც განპირობებული იყო ადრეული
ქორწინების პრაქტიკით. მდგომარეობა გაუმჯობესდა 2016 წლიდან, მას შემდეგ, რაც სამოქალაქო
კოდექსით ქორწინება აიკრძალა 18 წლამდე. 2016 წლიდან, 16 წლის ბავშვებს არ შეუძლიათ
დაქორწინება მშობლების თანხმობის შემთხვევაშიც კი.
2015-2019 წლების განმავლობაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მოსწავლეები რაოდენობა,
რომლებმაც მიატოვეს საშუალო სკოლა მაღალია – 1, 170. გოგონები იმ მოსწავლეების 47%-ს შეადგენენ,
რომელთაც შეწყვიტეს სწავლა. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 2015 წელს. 2016 და 2017
წლებში გოგონების რაოდენობა, რომლებმაც მიატოვეს სკოლა მკვეთრად შემცირდა და მომდევნო
წლებში 2018 და 2019 კვლავ გაიზარდა.

სავარაუდოდ, კანონის გამკაცრებამ განაპირობა გოგონების სკოლიდან წამოსვლის მთლიანი
რაოდენობის კლება, და ასევე კანონის გამკაცრების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებამ გარკვეული
ზეგავლენა იქონია მაჩვენებელზე. თუმცა, 2018 წლიდან მაჩვენებლების მატება ცუდი ნიშანია. იმის
გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტში არსებობს ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებული სოფლები
და ამ სოფლებში ადრეული ქორწინება ნორმას წარმოადგენს, ცვალებადი მაჩვენებლები მეტ ყურადღებას და
საინფორმაციო კამპანიების გააქტიურებას საჭიროებას.
კვლევის თანახმად, რესპოდენტების 81.3% არ მიუღია პროფესიული განათლება, ხოლო რესპოდენტების
77.3% არ მიუღია უმაღლესი განათლება. გამოკითხული ქალების 21.5% და მამაკაცების 15.8%-ს მიღებული
აქვს პროფესიული განათლება, ხოლო ქალების 23% და მამაკაცების 24% მიღებული აქვს უმაღლესი
განათლება.
2019 წელს, პროფესიული განათლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა ჯამური რაოდენობა 67
შეადგენდა, აქედან 15% იყვნენ ქალები და 85% მამაკაცები.

2019 წლის მონაცემებით 2 მამაკაცს (არცერთ ქალს) შეუწყდა ან შეუჩერდა პროფესიული განათლების
სტატუსი.

პროფესიული განათლების სასწავლებლებში ქალების მცირე რაოდენობა (მამაკაცებთან შედა
რებით) მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ ქალებისთვის არსებობს დაბრკოლებები, რომლებიც შეიძ
ლება უკავშირდებოდეს პროფესიების სქესის მიხედვით დაყოფას, პროფესიული განათლების
ხელმისაწვდომობას, ასევე ოჯახს და ოჯახური საქმის დატვირთვას, ასევე საზოგადოებაში არსებულ
სტერეოტიპებს.
81

აწარმოე საქართველოში, 2020

74

ლაგოდეხი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

პრიორიტეტული პრობლემები. კვლევის თანახმად, რესპოდენტები – როგორც მამაკაცები, ასევე
ქალები, უმუშევრობას მუნიციპალიტეტის პირველ პრიორიტეტად ასახელებენ. მეორე პრიორიტეტი
ქალებისთვის არის გზების მდგომარეობა და მამაკაცებისთვის – ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა.
მესამე პრიორიტეტად ქალები ასახელებენ სასმელი წყლის პრობლემას, ხოლო მამაკაცები გზების
მძიმე მდგომარეობას
უნდა აღინიშნოს, რომ წყლისა და გზების პრობლემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისთვის,
რადგან ოჯახში ისინი წყლის ძირითადი მომხმარებლები არიან, და გზის გაუმართაობა კი ზღუდავს
მათი გადაადგილებას და მომსახურებების ხელმისაწვდომობას, განსაკუთრებით იმ პირობებში, რომ
ქალების ძალიან მცირე ნაწილს ჰყავს მანქანა და ძირითადად ისინი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით
გადაადგილდებიან. ამას ადასტურებს მონაცემები იმაზე, რომ ქალების 34%-თვის მუნიციპალური
ტრანსპორტი არ არის დამაკმაყოფილებელი ან სრულიად არადამაკმაყოფილებელია. ამავე
პრობლემაზე გამოკითხული მამაკაცების მხოლოდ 26% საუბრობს.82

გამომწვევების და საჭიროებების შეჯამება
გამოწვევები

საჭიროებები

 სტერეოტიპები, რომლებიც უკავშირდება ქალის როლს ოჯახში და საზოგადოებაში, ასევე შრომის ბაზარზე არსებული
სტერეოტიპები
 ორმაგი დატვირთვა ოჯახში, განვითარების და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის დროის სიმცირე, ოჯახური პასუხისმგებლობები
 ქალთა ორგანიზაციების ნაკლებობა
 ქალების მცირე რაოდენობა პროფესიულ და განსაკუთრებით უმაღლეს განათლებაში
 ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტივობა
 ქალთა დაბალი ჩართულობა ყველა სექტორში, გარდა საჯარო სექტორისა
 არასაკმარისი უნარები ბიზნესის წამოწყების და მართვისთვის
 ქალების დაბალი მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
 გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის დანერგვასთან დაკავშირებული პრობლემები და ინსტიტუციური
სამუშაოს ხარვეზები
 ქალთა ოთახების შეზღუდული შესაძლებლობები
 ქალების სიღარიბე და მიგრაცია
 ქალთა განვითარების მომსახურებების და პროგრამების
ნაკლებობა
 ხარვეზები ინფრასტრუქტურაში და მომსახურების ხელმისაწვდომობაში – წყალი, მუნიციპალური ტრანსპორტის
არ არსებობს, უკონტროლო ტრანსპორტი, და ა.შ. სასმელი
წყლის და გზების პრობლემა
 ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა
 მუნიციპალიტეტი ხასიათდება კონკრეტული და მოწყვლადი ჯგუფების მრავალფეროვნებით – სხვადასხვა ეთნიკური
ჯგუფები (აზერბაიჯანული თემი)
 ენის დაბრკოლება აზერბაიჯანულ თემებში, მომსახურებებ
ზე და არსებულ პროგრამებთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე წვდომის და ადგილობრივ მთავრობასთან კომუნიკაციის ნაკლებობა
 საშუალო სკოლის მიტოვება
 ქალებისთვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა და პროფესიების სქესის მიხედვით დაყოფა

 ქალთა საინიციატივო ჯგუფების და ქალთა ორგანიზაციების შექმნა
 არსებული NGO-ების გაძლიერება და მათი მუნიციპალურ
და სხვა პროგრამებში ჩართვის ხელშეწყობა
 ქალთა საინიციატივო ჯგუფების და არასამთავრობო
ორგანიზაციების გენდერული თანასწორობის საბჭოში
მონაწილეობის გაზრდა
 ქალების უმაღლეს და პროფესიულ განათლებაში ჩართვის ხელშეწყობა
 ქალების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აქტიური
ჩართვა
 ახალი გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის
მიღება, რომელშიც აისახება ქალთა საჭიროებები, ქალთა
გაძლიერების, მათ შორის ეკონომიკური გაძლიერების
საკითხები
 ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის, ასევე
საერთაშორისო და ადგილობრივი ვალდებულებების
შესახებ ცნობიერების ამაღლება
 ქალების მუნიციპალური ბიუჯეტის შემუშავებაში მონაწილეობა
 მუნიციპალური მომსახურებების დახვეწა – ქალთა ოთახების მიერ ქალების მხარდაჭერა და მათი ეკონომიკური
გაძლიერება
 სპეციალური ზომების მიღება ქალების ეკონომიკური
გაძლიერებისთვის
 ქალებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ცენტრალური
მთავრობის, გუბერნატორის ოფისის და მუნიციპალიტეტის მხრიდან
 ქალთა ეკონომიკური აქტივობების და წარმატების ისტორიების გაშუქება
 საგანმანათლებლო ცენტრების და ბიბლიოთეკების გახსნა
 სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ქალთა ინტეგრირების აქტივობების ჩატარება
 კონკრეტული და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის
მიზნით ინიციატივების შემუშავება
 წყლის, საგზაო ინფრასტრუქტურის და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
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P2 – პრობლემის ხე (ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული საკითხები)
შედეგები

ეკონომიკის განვითარების დაბალი დონე
ქალები ზეგავლენას ვერ ახდენენ ეკონომიკაზე
ქალებისთვის დროის და სახსრების მიცემა საზოგადოებრივ,
პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობისთვის

ქალთა მოწყვლადობა და სიღარიბე

ქალთა მიგრაცია

ქალების ცხოვრების დაბალი ხარისხი

ქალთა ინიციატივების, მათ შორის
ეკონომიკური პროცესების ნაკლებობა

ქალთა პრიორიტეტები და საჭიროებები
არ არის ასახული პოლიტიკის დოკუმენტებში

დაბალი თვითშეფასება და მოტივაცია

ქალები არ არიან ჩართული გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში

მეორადი
გამომწვევი მიზეზები

საკვანძო პრობლემა:
ქალთა ჩართულობის და გაძლიერების პირობების ნაკლებობა

2. გაუმართავი და არაეფექტური
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა

3. ქალებისთვის ინფორმაციის,
მომსახურებების და პროგრამების
შეზღუდული ხელმისაწვდომობა

4. ქალთა ორგანიზაციების სიმცირე

5. პირადი განვითარების
შესაძლებლობებზე
შეზღუდული წვდომა

1.1 გენდერული სტერეოტიპები,
სოციალური და, პატრიარქალური
ნორმები და ჩვეულებები

2.1 გადაწყვეტილების მიმღები პირების
გენდერული დაბალი მგრძნობელობა

3.1. მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახების
შეზღუდული შესაძლებლობები

4.1 ქალთა ორგანიზაციების სისუსტე
და მწირი შესაძლებლობები

5.1 არასაკმარისი უმაღლესი
და პროფესიული განათლება

1.2 სტერეოტიპების განათლების
სისტემაში
და შრომის ბაზარზე ასახვა

2.2 ქალების მიერ პრიორიტეტების
განსაზღვრაში დაბალი ჩართულობა

1. ქალთა როლი ოჯახში,
ორმაგი დატვირთვა

1.3 სახელმწიფოსა და ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტების არათანმიმდევრული გენდერული პოლიტიკა

5.2 ქალებში
? ბიზნესის დაწყებისა
და მართვის არასაკმარისი უნარები

2.3 მუნიციპალურ პროგრამებში
გენდერული
საკითხების გაუთვალისწინებლობა

ყოვლისმომცველი სფერო -
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P2 – შემოთავაზებული ინტერვენცია (ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული საკითხები)

ქვემოთ მოკლედ არის შეჯამებული მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციები. ინტერვენციები წარმოდგენილია ფართოდ
განსაზღვრული პოლიტიკის ხელსაწყოების საპირისპიროდ, რომლებიც რეკომენდირებულია OECD სოფლის პოლიტიკის მიდგომით ამ
კონკრეტული პრიორიტეტისთვის – საზოგადოება, გენდერული ასპექტები. შემოთავაზებულ ინტერვენციებთან დაკავშირებული დეტალური
ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ამ დოკუმენტის დანართში.
შემოთავაზებული
ინტერვენციები

(სოციალურ-ეკონომიკურ
ცხოვრებაში ჩართვა)
 P2-GE04 – გენდერთან
დაკავშირებული
ცნობიერების
ამაღლების კამპანია
 P2-GE05 – ქალთა
ინიციატივების და
თემური ჯგუფების
ხელშეწყობა

(განათლება და სწავლება)
 P2-GE02 –
საკონსულტაციოსაგანმანათლებლო
მომსახურების ცენტრი

(ადგილობრივი უწყებების
მიერ გენდერულად
მგრძნობიარე მიდგომის
გამოყენება)
 P2-GE01 – გენდერული
მეინსტრიმინგი მუნიცი
პალურ პროგრამებში

2030 მდგრადი განვითარების მიზნების მე-5 მიზანი არის გენდერული თანასწორობა.
ეს მიზანი მიმართულია გენდერული თანასწორობის და ყველა ქალისა და გოგონას
გაძლიერებისკენ. ქალების და გოგონების მიმართ ყველა სახის დისკრიმინაციის
დასრულება არა მხოლოდ ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, არამედ მდგრადი
მომავლის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. დამტკიცებულია, რომ ქალების და გოგონების გაძლიერება ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას და განვითარებას. საერთაშორისო პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ ეკონომიკაში ქალთა დაბალი მონაწილეობა აფერხებს ზრდას და უარყოფითად მოქმედებს განვითარებაზე. ქალთა ეკონომიკური
აქტივობა საქართველოში დაბალია, რაც ზეგავლენას ახდენს ქალების ცხოვრების
ხარისხზე და მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე. მდგომარეობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არ არის განსხვავებული.

მუნიციპალიტეტის
OECD პოლიტიკის
საჭიროებებთან
ხელსაწყო
შესაბამისობა
 გენდერული მეინსტრიმინგის
განვითარება

ქალების სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩართვა მნიშვნელოვანია, რადგან
ქალების ჩართულობის გარეშე მუნიციპალური პროგრამები ვერ ასახავს სრულიად
მოსახლეობის – მამაკაცების და ქალების, ბიჭების და გოგონების, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების საჭიროებებს და პრიორიტეტებს. ეს კი აფერხებს განვითარებას, ადამიანის კეთილდღეობას და არღვევს დემოკრატიულ პრინციპებს.

 გენდერული მეინსტრიმინგის
განვითარება

ქალები ორმაგი სამუშაო დატვირთვის და სოციალური ნორმების წნეხის ქვეშ არიან.
ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში არსებობს ენის ბარიერიც. დროის სიმწირე
აფერხებს ქალების პირად განვითარებას. ქალების სამუშაოს იგნორირება ძირითადად გამოწვეულია მამაკაცების მიერ დამკვირდებული სტერეოტიპებით. შესაბამისად ქალებს აქვთ დაბალი თვითშეფასება. ამ სტერეოტიპებზე რეაგირებისთვის
მხოლოდ ქალების სწავლება საკმარისი არ არის. ჯანმრთელი დინამიკის უზრუნველყოფისთვის საჭიროა გენდერულად სენსიტიური მამაკაცების და საზოგადოების
ჩამოყალიბება, ორივე მხარეს უნდა ესმოდეს ერთმანეთის უფლებების და პასუხისმგებლობები.

 გენდერული მეინსტრიმინგის
განვითარება

გენდერული პოლიტიკის დანერგვა და მეინსტრიმინგი მუნიციპალიტეტის ვალდებულებაა. პეკინის დეკლარაციის 229 მუხლის თანხმად, მთავრობებმა და სხვა აქტორებმა ხელი უნდა შეუწყონ გენდერული პერსპექტივების ყველა პროგრამაში და პოლიტიკაში გათვალისწინებას, რათა გადაწყვეტილების მიღებამდე მოხდეს ქალებზე
და მამაკაცებზე შესაძლო ზეგავლენის თანაბარი ანალიზი.

ყოვლის
მომცველი
პროგრამები
სოციალური, ჯანდაცვა, ეკონომიკა და ინფრასტრუქტურა

(ეკონომიკური
მონაწილეობა)
 P2-GE03 – ქალთა
ოთახების
შესაძლებლობების
განვითარება

დეტალური კომენტარი

 გენდერული მეინსტრიმინგის
განვითარება
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5. პრიორიტეტი 3 (P3) – გარემო
გეოგრაფია და ბუნება

მდებარეობა, რელიეფი და გეოლოგია. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს
ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში. ჩრდილოეთით მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება აზერბაიჯანი,
დასავლეთით – ყვარელის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით – დაღესტანის ავტონომიური რესპუბლიკა,
რუსეთის ფედერაცია, და სამხრეთით – გურჯაანისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტები.
მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთ და ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილები კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე
არის გადაჭიმული (ეგრეთწოდებული კახეთის კავკასიონი), რომელიც ოროგრაფიული ჯაჭვს, ასევე
ალაზნის აკუმულაციურ ვაკეს წარმოადგენს (კავკასიონის წინამხარი) და საქართველოს მთის მასივის
მყარ პლატფორმაზე დაფუძნებული ტრანსკავკასიური ქვაბულის ნაწილია.83
მუნიციპალიტეტის საშუალო სიმაღლე ზღვის დონიდან შეადგენს 435 m ASL.84 კახეთის კავკასიონის
უმაღლესი წერტილი არის ტინოვროსო (3,374 m ASL), რომელიც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის და
დაღესტნის საზღვარზე მდებარეობს. უღელტეხილი მსხალგორა 2,989 m ASL სიმაღლეზე მდებარეობს.
სხვა წყალგამყოფები არის: ნინიგორი, კუდიგორა და ქოჩალო.85

დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის ბაზალტის ქანები წარმოდგენილია კამბრიუმამდელი
ფორმებით, რომლებიც ტრანსგრესიულად იფარება შუა და ქვედა იურული პერიოდის ძლიერ
დეფორმირებული (იზოკლინური ნაკეცები, ფენოვანი და დანაწევრებული, მცირე შარიაჟი) დანალექი
ქანებით, რომლებიც თიხოვანი ფიქალის და ქვიშაქვისგან შედგება.

ალაზნის დაბლობის ჩრდილოეთ ნაწილი შედარებით შემაღლებულია და წარმოდგენილია ალუვიური
კონუსების და მარაოს ფორმით, შედგება შუა და ქვედა იურული პერიოდის თიხა ფიქალისგან.
სამხრეთ ნაწილში აკუმულაციური ვაკე საკმაოდ ბრტყელია. გეოლოგიურად ის შედგება მეოთხეული
ალუვიური დანალექებისგან (მაგალითად, ქვიშაქვა, თიხა, ქვიშა). ალაზნის ვაკის სიგრძე ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 28 კმ-ს შეადგენს.86
მდინარის ნაპირები და ტერასები შედგება მეოთხეული პროლუვიური ნალექებისგან (ქვიშა, ქვიშაქვა)
და ადგილ-ადგილ ალუვიური დანალექებისგან.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მოიცავს 89,348 ha (890.2 km2). საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 41,125
ადამიანს, აქედან ურბანულ დასახლებაში – ქალაქ ლაგოდეხში ცხოვრობს 5,714 ადამიანი და 35,411
ადამიანი ცხოვრობს სოფლად (2020 წლის 1 იანვრის მონაცემები). მუნიციპალიტეტში არსებობს 15
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული, ერთი ქალაქი (ლაგოდეხი) და 66 სოფელი.
კლიმატი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ხასიათდება საშუალოდ ტენიანი სუბტროპიკული კლიმატით,
საშუალოდ ცივი ზამთრით და შედარებით ცხელი, ტენიანი ზაფხულით. წლიური საშუალო ტემპერატურა
არის +13°C; აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა – –23C0, აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა
– +38C0,87 ნალექების რაოდენობა – 650-1,080 mm. სეტყვა და გვავლა დამახასიათებელია სამიზნე
ტერიტორიის კლიმატისთვის. მაღალმთიანი რაიონებში ზამთარი შედარებით ცივი და ზაფხული
შედარებით გრილია, ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 1,200-1,800 mm შეადგენს.
წყარო: კავკასიონის გეოლოგია: მიმოხილვა. დედამიწის მეცნიერებების თურქული ჟურნალი, გამოცემა. 20, 2011, გვ. 489–544.
Copyright ©TÜBİTAK doi:10.3906/yer-1005-11; პირველად გამოქვეყნდა ონლაინ 2011 წლის 11 აპრილს; შოთა ადამია, გურამ
ზაქარიაძე 2, თამარ ჩხოტუა 3, ნინო სადრაძე 1, 3, ნინო წერეთელი 1, ალექსანდრე ჭაბუკიანი 1 და ალექსანდრე გვენცაძე
1, მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, 1/1 მ. ალექსიძის ქუჩა, 0171, თბილისი, საქართველო (E-mail: sh_adamia@
hotmail.com) 2 ვერნადსკის გეოქიმიის და ანალიტიკური ქიმიის ინსტიტუტი, RAS, 119991, მოსკოვი, რუსეთი, 3 ალ. ჯანელიძის
სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი, 1/9 მ. ალექსიძის ქუჩა, 0193, თბილისი, საქართველო, მიღებულია 2010 წლის 15 მაისს;
შესწორებული ვერსია მიღებულია 2011 წლის 30 იანვარს; და 2011 წლის 14 იანვარს; მიღებულია 2011 წლის 11 აპრილს.
84
წყარო: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2016-2020; ლაგოდეხის ადგილობრივი
სამოქმედო ჯგუფი, 28 სექტემბერი, 2016.
85
წყარო: ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმა. http://gov.ge/files/50502_50502_553262_349-114.07.15.pdf
86
წყარო: Wikipedia.org
87
წყარო: http://www.lagodekhi.gov.ge/en/node/436
83
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წყლის რესურსები. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი მჭიდრო ჰიდროლოგიური ქსელით ხასიათდება.
მუნიციპალიტეტის მთავარი მდინარე არის მდინარე ალაზანი, მისი სიგრძე 6,851 km შეადგენს. მდინარე
ალაზანიდან გამომავალი 1, 701 მდინარის სიგრძე 10 km-ზე ნაკლებია. მუნიციპალიტეტის მოკლე,
მაგრამ მნიშვნელოვანი მდინარეები არის შემდეგი: კაბალი (მდინარე ალაზანის მარჯვენა შენაკადი;
სიგრძე – 48 km; წყალშეკრება – 391 km2; საშუალო წლიური დინება სათავეში – 3.19-2.2 m3/sec; საშუალო
სიმაღლე – 850 m); მშრალიხევი (წყალგამყოფი ქედი კავალის წყალშემკრებში), აფენისხევი (მდინარე
კაბალის მარჯვენა შენაკადი; სიგრძე– 23 km; წყალშეკრება – 36 km²), არესი (მდინარე კაბალის მარჯვენა
შენაკადი; სიგრძე– 13 km, წყალშეკრება – 155 km2), სოსისხევი, ხეჩილისხევი, მაწიმისწყალი (მდინარე
ალაზანის მარცხენა შენაკადი; სიგრძე – 39km; წყალშეკრება – 326 km2; საშუალო წლიური დინება
სათავეში – 1.08 m3/sec; საშუალო სიმაღლე – 1,080 m), ნინოსხევი (სიგრძე – 28 km, წყალშეკრება – 140
km2), ჭვარტლისხევი (5.38 km); ბაისუბნისხევი (სიგრძე – 28 km, წყალშეკრება – 1,180 km2), შრომისხევი
(36 km), ლაგოდეხისხევი (სიგრძე – 31 km; წყალშეკრება – 98 km2; საშუალო წლიური დინება – 2.5 m3/sec),
შავიწყალი, სვიდება, ორღანი (ჭიაურას თემი).88 მდინარე ალაზანი და მისი შენაკადები მოედინება დიდი
კავკასიონის ჭიუხებიდან და მიედინება სამხრეთ მიმართულებით, ერთმანეთის პარალელურად. მცირე
ზომის მდინარეები ხასიათდება სწრაფი დინებით და ღრმა ჩაჭრილი ციცაბო ხეობებით. მდინარეების
კალაპოტი შედგება ქვების, კენჭების და ხრეშისგან, და ცნობილია მაღალი მჟავიანობის წყლებით.
15-მდე ჩანჩქერი არის მდინარე შრომისწყალზე, რომელთა სიმაღლეც მერყეობს 4-დან 40 მეტრამდე.
მდინარე ლაგოდეხისწყალზე არის 10 ჩანჩქერი და მათი მაქსიმალური სიმაღლე არის 90 მეტრი. 89
ალპური ზონა მდიდარია ყინულოვანი ოლიგოტროპული (დაბალი პროდუქტიულობა, დაბალი საკვები
შემცველობა) ტბებით. შავი კლდეების ტბა აღნიშნულ ტბებს შორის ყველაზე დიდია და მდებარეობს
საქართველოს და დაღესტანის საზღვარზე. ტბას 21 ha უკავია და მისი მაქსიმალური სიღრმეა – 14 m.
სხვა მნიშვნელოვანი ალპური ტბებიდან აღსანიშნავია: ბაშლეხელი (ანუ ნახევარტბა) და ხალახელი
(ანუ გრძელი ტბა). ბაშლეხელი მდებარეობს ზღვის დონიდან 2,713 m სიმაღლეზე და მისი მაქსიმალური
სიღრმეა 12.8 m.90
ტბებთან ერთად, მუნიციპალიტეტში უხვად არის თერმული გოგირდის წყლები. კერძოდ, ლაგოდე
ხისწყალის წყალშემკრების, ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე.91

ზოგადად, მდინარის ნაკადის სეზონური ცვალებადობა დამახასიათებელია მდინარე ალაზანის
აუზისთვის. დატბორვა ხდება გაზაფხულზე, უეცარი დატბორვა ზაფხულსა და შემოდგომაზე, და
წყლის დაბალი დონით გამოირჩევა – ზამთარი და ზაფხულო. ამ აუზის მდინარეების უმრავლესობა
საზრდოობს რამდენიმე წყაროდან, როგორიცაა მიწისქვეშა წყლები – რაც მდინარე ალაზანის წყლის
ნაკადის 40%-ს შეადგენს, წვიმის წყალი – 31% და თოვლის ნადნობი – 29%. გაზაფხულის პერიოდში
ნალექების რაოდენობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს შესაბამისი მდინარის ნაკადზე. თოვლის
დნობის ინტენსივობა მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს მდინარის წყლის რაოდენობაზე. მიწისქვეშა
წყლები დიდ როლს ასრულებენ მდინარი ნაკადის მოცულობაზე (60%-ზე მეტი) ალაზანის აუზის შუა
ნაწილში. ზოგადად, მდინარე ალაზანის აუზის ზედაპირული წყლები იმ მდინარეების კატეგორიაში,
რომელთა წყალის 25-50% გაზაფხულზე იმატებს. ნაკადი ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს აღწევს
(წლიური მოცულობის 35-40%) გაზაფხულზე. ზაფხულში წლიური ნაკადის 29-32% ფიქსირდება, ხოლო
შემოდგომაზე 20-23%, ზამთარში კი – 11%-12%. გაზაფხულზე დატბორვა ხდება მარტის თვეში (დაბლობები
იტბორებდა თებერვლის ბოლოს) და მაქსიმალურ ნიშნულს აღწევს მაისი-ივნისის პერიოდში.
წყარო: i) ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმა. http://gov.ge/files/50502_50502_553262_349-114.07.15.pdf;
ii) ტექნიკური ანგარიში-14.-ქვემო ალაზანის-იორის საპილოტე წყალშემკრების დეტალური შეფასება, საქართველოს
რესპუბლიკა USAID/GLOWS პროექტი: ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს წყალშემკრებებზე.
გლობალური წყლები მდგრადობისთვის – პროგრამა – ფლორიდას საერთაშორისო უნივერსიტეტი. iii) კახეთის
რეგიონის თემების პროფილი. პროექტი – GEO/EU-NGOs/OP5/Y4/2014/02: „გარემოსდაცვითი მმართველობის გაძლიერება
არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერების გზით“ ქვე-პროექტი – „ნარჩენების მართვის
სათემო საკითხების ინტეგრაცია მუნიციპალური განვითარების პრიორიტეტებში კახეთის მაგალითზე“. საქართველოს
სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG).
89
წყარო: ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმა. http://gov.ge/files/50502_50502_553262_349-114.07.15.pdf
90
წყარო: https://ka.wikipedia.org
91
წყარო: ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმა. http://gov.ge/files/50502_50502_553262_349-114.07.15.pdf
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ზაფხულში, წყლის დონე არასტაბილურია, ხოლო ზამთარში პირიქით. წყლის დონის ცვალებადობის
დღიური ამპლიტუდა არ აჭარბებს 20 cm. ზოგიერთ შემთხვევაში, წყლის დონე უცვლელი რჩება 25-30
დღის განმავლობაში. თუმცა იშვიათად, ძლიერი წვიმების და თბილისი ამინდების პერიოდში წყლის
დონე საგრძნობლად იმატებს.92

მდინარე ალაზანის წყლის რესურსი საქართველოში საშუალოდ 3.10 km3 (570 mm) შეადგენს. დინების
მოდული იცვლება 43-დან 9 l/s კვადრატულ კილომეტრზე. მაქსიმალური დაფიქსირებული გამოდინება
იყო შაქრიანის ხიდზე 45 m3/sec და სოფელ ჭიაურში – 71.4 m3/sec (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი).
ალაზანის მაქსიმალური დაფიქსირებული გამოდინება იყო შაქრიანის ხიდზე 1,160 m3 /sec (5/6/1948).
მაქსიმალური მაჩვენებელი დაფიქსირდა სოფელ ჭიაურში (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი) და შეადგინა
1,685 m3 /sec (21/5/1936).93
მდინარე ალაზანი სისტემატურად გამოიყენება საირიგაციო მიზნებისთვის ქვემო ალაზანის
საირიგაციო არხის საშუალებით.

მიწისქვეშა წყლები წარმოდგენილია დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის და ალაზანის
არტეზიული აუზის წყალგამტარი ჰორიზონტის სახით. უფრო კონკრეტულად, გვიან იურული პერიოდის
წყალშემცველი აღმოჩენილი იქნა დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე, მათ შორის ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის მთიან რეგიონებში, რომელიც წარმოადგენს მიწისქვეშა წყლებს და შედგება
თიხოვანი ფიქალის და კონგლომერატისგან. ნაკადის მოდული ცვალებადია 0.1-0.5 l/sec/km2 – 5-10
l/sec/km2. ამ წყაროების რეჟიმი არ არის მუდმივი და დამოკიდებულია ატმოსფერული ნალექების
რაოდენობაზე. აღნიშნული წყლის ჰორიზონტი ხასიათდება კარგი სასმელი მახასიათებლებით და
მინერალიზაციის შემდეგი მაჩვენებლით – 0.2 – 0.8 g/l.

მდინარე ალაზანის აუზის მიწისქვეშა წყლები წარმოადგენენ მთების ქვეშ და მთებს შორის დაგროვილ
წყალშემცველს, როლებიც მოქცეულია მეოთხეული ალუვიური-პროლუვიური დანალექების შიგნით.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ისინი გვევლინება ორი სახეობის მიწისქვეშა წყლების სახით: 1)
ძველი მეოთხეული ასაკის ყვარელის მიწისქვეშა წყლები შედგება კენჭების, ქვიშის, ხრეშის, კაჭარის,
თიხნარის, თიხის და რბილი კონგლომერატისგან, და 2) ზედა იურული – ქვედა ცარცული პერიოდის
კარბონატულ კრასტული მიწისქვეშა წყლები შედგება კირქვის, მერგელის და დანალექებისგან.
პირველი უფრო ფართოდ გავრცელებული სახეობაა და გვხვდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის
ძირითად ნაწილში. მისი დინების მოდული არის 5-10 l/sec/km2 და ზოგიერთ ადგილას – 0.1-0.5 l/
sec/km2. მეორე სახეობა ნაკლებად არის გავრცელებული და მისი ნაკადის მოდული არის 5-10 l/sec/
km2. მეოთხეული ფენა აგებულია მდინარის ნატანისგან, და დანალექების სისქე 10-500 m შეადგენს.
მიწისქვეშა წყლები მდებარეობს 10-60 მეტრ სიღრმეზე და წყალი თავისუფლად მიედინება.
ფილტრაციის კოეფიციენტი საშუალოდ 3.9 m/დღეში, პიეზომეტრიული დონე მერყეობს (-) 3 – (+) 4
m. ალაზნის-აირიჩაის ველის მიწისქვეშა წყლების რესურსების ჯამური რაოდენობა საშუალოდ 39.3
m3/sec შეადგენს, ხოლო რეზერვი 20.4 m3 /sec მოცულობით კონცენტრირებულია საქართველოში.
ქვედა დინების ჰიდროლოგიურ პოსტზე გაზომილი დინების მინიმალური მაჩვენებელი 63.7 m3/sec,
ხოლო ექსპოლიაციის მაჩვენებელი 39 m3/sec შეადგენს და უსაფრთხოა. მიწისქვეშა წყლების ორი
სადამკვირვებლო გათვლების თანახმად წყლის ბალანსი შედინებისას 46 m3/sec შეადგენს, აქედან
ატმოსფერული ნალექების ინფილტრაცია დაახლოებით 7.6 m3/sec და მდინარე ალაზანის და აირიჩაის
ინფილტრაცია 38.4 m3/sec. მიწისქვეშა წყლების გადინება 46 m3/sec შეადგენს, აქედან 29.4 m3 /sec
მდინარე ალაზანის და აირიჩაის კალაპოტში ჩაედინება და გაუწყლოების და ორთქლების მაჩვენებელი
დაახლოებით 16.6 m3/sec შეადგენს. აღნიშნული გათვლები რეგიონში მიწისქვეშა წყლების სიჭარბეზე
მიუთითებს. აუზის მიწისქვეშა წყლები მაღალი ხარისხით გამოირჩევა. საქართველოს ტერიტორიაზე,
ძველი მეოთხეული დანალექები შეიცავს ჰიდრო კარბონატს, კალციუმ-ნატრიუმის შემცველ წყლებს,
92

93

წყარო: ტექნიკური ანგარიში-14.-ქვემო ალაზანის-იორის საპილოტე წყალშემკრების დეტალური შეფასება, საქართველოს
რესპუბლიკა USAID/GLOWS პროექტი: ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს წყალშემკრებებზე.
გლობალური წყლები მდგრადობისთვის – პროგრამა – ფლორიდას საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
წყარო: ტექნიკური ანგარიში-14.-ქვემო ალაზანის-იორის საპილოტე წყალშემკრების დეტალური შეფასება, საქართველოს
რესპუბლიკა USAID/GLOWS პროექტი: ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს წყალშემკრებებზე.
გლობალური წყლები მდგრადობისთვის – პროგრამა – ფლორიდას საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
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მინერალიზაციის მაჩვენებელი კი არ აღემატება 0.7 g/l და სიხისტე 1.86.5 mg-equiv ტოლია. თუმცა,
საქართველოს საზღვარზე წყლების მინერალიზაციის მაჩვენებელი 1.5-2.7 g/l.94
ტყეები. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტყის მასივი 41,162 ha მოიცავს, ეს მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიის დაახლოებით 46% შეადგენს.95 აქედან:
 15,000 ha სახელმწიფო სატყეო ფონდის კომერციულ ნაწილს შეადგენს;

 24,500.00 ha – დაცული ტერიტორიის ტყეა (სახელმწიფო ნაკრძალი), მათ შორის 10,952 ha გურგენიანის
ტერიტორიაზე მდებარეობს და შედგება რეინჯერების 8 მონაკვეთისაგან, და 13,548 ha ლაგოდეხის
ტყის მასივი, რომელიც შედგება რეინჯერების 9 მონაკვეთისგან;
 1,662 ha – ბუჩქნარი;

ასევე გვხვდება ჭალები, რომლებიც შეზღუდულია თავისი გავრცელების არეალით. ისტორიულად,
მუნიციპალიტეტში არსებობდა ქარდამცავი ზოლები.96

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ხეების საფარი

წყარო: Global Forest Watch (GFW)
94

95

96

წყარო: 1) ტექნიკური ანგარიში-14.-ქვემო ალაზანის-იორის საპილოტე წყალშემკრების დეტალური შეფასება, საქართველოს
რესპუბლიკა USAID/GLOWS პროექტი: ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს წყალშემკრებებზე.
გლობალური წყლები მდგრადობისთვის – პროგრამა – ფლორიდას საერთაშორისო უნივერსიტეტი; 2) მდინარე ალაზნისიორის აუზის მართვის გეგმის პროექტის მომზადება, ვერსია 1.1; მარტი, 2020. ევროკავშირის წყლის ინიციატივა
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+): შედეგები 2 და 3. ENI/2016/372-403;
წყარო: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2016-2020; ლაგოდეხის ადგილობრივი
სამოქმედო ჯგუფი, 28 სექტემბერი, 2016; EU პროექტი: სოფლის მონაწილეობით განვითარება საქართველოში, დაინერგა
CARE-ის მიერ NALAG და WWF თანამშროლობის ფარგლებში.
წყარო: 1) ტექნიკური ანგარიში-14.-ქვემო ალაზანის-იორის საპილოტე წყალშემკრების დეტალური შეფასება, საქართველოს
რესპუბლიკა USAID/GLOWS პროექტი: ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს წყალშემკრებებზე.
გლობალური წყლები მდგრადობისთვის – პროგრამა – ფლორიდას საერთაშორისო უნივერსიტეტი; 2) კახეთის რეგიონის
თემების პროფილი. პროექტი – GEO/EU-NGOs/OP5/Y4/2014/02: „გარემოსდაცვითი მმართველობის გაძლიერება
არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერების გზით“ ქვე-პროექტი – „ნარჩენების მართვის
სათემო საკითხების ინტეგრაცია მუნიციპალური განვითარების პრიორიტეტებში კახეთის მაგალითზე“. საქართველოს
სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG); 3) ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმა.
http://gov.ge/files/50502_50502_553262_349-114.07.15.pdf
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ბიომრავალფეროვნება.97 ლანდშაფტის/ეკოსისტემების ვერტიკალური ზონალურობა და მასთან
დაკავშირებული ვეგეტაცია კარგად არის ასახული მუნიციპალიტეტში. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
გხვდება შემდეგი ლანდშაფტი/ეკოსისტემები:
 მდელოები – ბუჩქნარი ალუვიურ ნიადაგზე;

 ჭაობიანი-ხიანი მდელოები ალუვიურ და ტყე-მდელოს ნიადაგები;

 ტყიანი-ბუჩქნარიანი მდელოები, რომლებიც განლაგებულია ალუვიურ კონუსში, ალუვიურ-პროლუვიური ნიადაგით;
 მუხის-რცხილას ტყეები ტყის ნიადაგზე;

 წიფლის-წაბლის ტყეები ტყის ნიადაგზე;
 სუბალპური ტყეები და მდელოები;

 ალპური მდელოები, მათ შორის ალპური საძოვრები მეორადი/სახეცვლილი მდელოებით;

 სუბნივალური ვეგეტაცია კლდეებზე და ფერდობებზე, რომლებიც შედგება ქვების და კენჭებისგან.

ლანდშაფტთან და გავრცელებულ ვეგეტაციასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია წარ
მოდგენილია ამ დოკუმენტის დანართში.

ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები, რომლებიც მოიცავს ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალს და
ლაგოდეხის აღკვეთილს მდებარეობს საქართველოს უკიდურეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში,
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, დიდი კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე. აღნიშნული ტერიტორია
შეტანილია IUCN და ზურმუხტის ქსელში მისი ჰაბიტატის კონსერვაციის და ფრინველების დაცვის
მიზნით. აღკვეთილის ტერიტორია მოიცავს 19,755 ha. დაცული ტერიტორიების სიმაღლე მერყეობს
ზღვის ფონიდან 400-3,500 m-ზე. ტერიტორია ხასიათდება საშუალო ტენიანობით, სუბტროპიკული
კლიმატით და მჭიდრო ჰიდროლოგიური ქსელით. ნინოსხევი, შრომისხევი, ლაგოდეხისხევი და
მაწიმისწყალი ის ძირითადი მდინარეებია, რომლებიც სათავეს იღებს მაღალ მთებში და ქმნის
წყლებისა და ჩანჩქერების მრავალფეროვან კასკადს, რომელიც თავის მხრივ ტყის ქვედა ნაწილებში
მიედინება. მართული რეზერვის ტერიტორია 4,500 ha შეადგენს და შედგება დასახლებებს შორის
არსებული ტყეების, აღკვეთილის და ალპური საძოვრებისგან, რომლებიც გამოიყენება საზაფხულო
საძოვრებისთვის. საძოვრების ტყის მასივი ჩრდილოეთით ესაზღვრება სახელმწიფო ნაკრძალს
და დაღესტანს, ხოლო სამხრეთით – დასახლებებს (სოფლები: გურგენიანი, ხიზაბავრა, კაშირი,
შრომა, რაჭისუბანი, და მაწიმი, ასევე ქალაქი ლაგოდეხი). აღმოსავლეთით არის აზერბაიჯანის
და საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, და მდინარე მაწიმი, დასავლეთით – ბაისუბნის ქედი.
აღნიშნული მიწები და ტყე ეკუთვნის სახელმწიფო სატყეო ფონდს და იმართება საქართველოს
ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ.
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წყარო: 1) ტექნიკური ანგარიში-14.-ქვემო ალაზანის-იორის საპილოტე წყალშემკრების დეტალური შეფასება, საქართველოს
რესპუბლიკა USAID/GLOWS პროექტი: ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს წყალშემკრებებზე.
გლობალური წყლები მდგრადობისთვის – პროგრამა – ფლორიდას საერთაშორისო უნივერსიტეტი; 2) დაცული
ტერიტორიების სააგენტოს ვებ-გვერდი. http://apa.gov.ge/ge/protected-areas/cattestone/lagodexis-daculi-teritoriebis-administracia; 3) ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმა. http://gov.ge/files/50502_50502_553262_349-114.07.15.pdf; 4)
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების საძოვრების მენეჯმენტის გეგმა. (პროექტი). 2017.
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ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები

წყარო: 1) EUWI+ 2) საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო.

ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე ჯამში არსებობს 1, 100 მცენარის სახეობა, 130 ხის სახეობა,
რომელთაგან 15 შეტანილია საქართველოს წითელ წიგნში, მათ შორის: წაბლი, კაკალი, მაღალი
მთის მუხა, ლაფანი, ურთხელი, და ჩვეულებრივი ხურმა. ლაგოდეხის ფლორის 121 სახეობა კავკასიის
ენდემურ სახეობას და 9 სახეობა საქართველოს ენდემურ სახეობას წარმოადგენს. აქედან 7 სახეობა
მხოლოდ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე გვხვდება.
ცხოველებს შორის არის 126 ხერხემლიანი, 4 თევზი, 5 ამფიბია, 12 – რეპტილია, 150 ჩიტი და 53
ძუძუმწოვარი. ქართული ძუძუმწოვრების დაახლოებით 40% ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე
ბინადრობს. საფრთხის და გადაშენების პირას მყოფი სახეობები შეყვანილია საქართველოს წითელ
წიგნში და ესენია: არჩვი (Rupicapra rupicapra), აღმოსავლეთ კავკასიური ჯიხვი (Capra cylindricornis),
კეთილშობილი ირემი (Cervus elaphus) მხოლოდ მცირე რაოდენობა არის გადარჩენილი საქართველოს
ტერიტორიაზე, ევროპული შველი (Capreolus capreolus) და გარეული ღორი (Sus scrofa). ხორცისმჭამელ
ცხოველთა შორის გამოირჩევა ფოცხვერი (Lynx lynx) და რუხი მგელი (Canis lupus), ასევე მურა დათვი
(Ursus arctos) – შეყვანილია საქართველოს წითელ წიგნში. მტაცებლებიდან გვხვდება ბატკანძერი
ან კრავიჭამია (Gypaetos barbatus), ბეგობის არწივი (Aquila heliaca), შავარდენი (Falco peregrinis), მთის
არწივი (Aquila chrysaetos) და ველის არწივი (Aquilla nipalensis). კავკასიურ ენდემურ ფრინველებს
შორის კავკასიური როჭო (Tetrao mlokosiewiczi) და კავკასიური შურთხი (Tetraogalus caucasicus) ფართოდ
არის გავრცელებული ლაგოდეხში. ლაგოდეხის აღკვეთილი და ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალი
მდიდარია უხერხემლოებით, თუმცა ეს სფერო სიღრმისეულად არ არის შესწავლილი.
მიწის რესურსები. პრიმიტიული ნიადაგები (Leptsols) ფრაგმენტულად არის გავრცელებული
კავკასიონის ფერდობებზე, შიშველ კლდეებზე, დაახლოებით 3,000 m სიმაღლეზე. მკაცრი კლიმატური
პირობების გამო ამ სახეობის ნიადაგები განვითარების საწყის ეტაპზეა. მათი ჰორიზონტის სისქე
საშუალოდ არ აღემატება 5 cm. მთის-მდელოს ნიაგარები (Leptosols და Cambisols) წარმოდგენილია
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზღვრებთან მთის ტორფიანი ნიადაგის სახით, რომელიც
გავრცელებულია ზღვის დონიდან 2,000 – 2,300 m სიმაღლეზე. ეს ნიადაგები ხასიათდება ნეშომპალას
მაღალი კონცენტრაციით, აზოტის მაღალი შემცველობით, თიხის მსუბუქი და საშუალო სტრუქტურით,
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ეროზიის მიმართ საკმაოდ მაღალი მედეგობით; ასეთი ნიადაგი მაღალი კვებითი ღირებულების
მქონე ვეგეტაციის გამო საუკეთესო ზაფხულის საძოვარს წარმოადგენს. მთის-ტყის ნიადაგი (Humic
Cambisols) გავრცელებულია სუბალპურ ზონაში; ნიადაგის ეს სახეობა გამოირჩევა შედარებით მაღალი
სისქით, თიხის მაღალი და ნეშომპალას დიდი შემადგენლობით. ნიადაგის ამ სახეობის გავრცელების
ძირითადი ტერიტორია უკავია საძოვრებს ხოლო დანარჩენი ნაწილი ტყეს. ნაცრისფერი ნიადაგები
(Eutric cambisols) ძირითადად განვითარებულია ფოთლოვან ტყეში, და გვხვდება მთისწინა, უტყეო
მასივებში, სადაც ხშირად სასოფლო-სამეურნეო მიზნებისთვის გამოიყენება. ეს ნიადაგები
საშუალო სისქისაა, ხასიათდება ფენოვანი სტრუქტურით, და დიდი რაოდენობით შეიცავს თიხას;
ნეშომპალას საშუალოდ არის წარმოდგენილი და ნაკლებად მედეგია ეროზიის მიმართ, მეტნაკლები სიხშირით გვხვდება ეროზიის შემდგომი ადგილები, არ არის დაფარული ტყის საფარით.
ყავისფერი ნიადაგის დიდი ნაწილი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაფარულია ტყით. ზოგიერთ
ადგილებში ტყე არ გვხვდება და ასეთ შემთხვევაში ყავისფერი ნიადაგი გამოიყენება სასოფლო
სამეურნეო მიზნებისთვის. ეს ნიადაგი ხასიათდება კარგად ჩამოყალიბებული პროფილით (20-30
სმ სიღრმე); ასეთი ნიადაგი ხასიათდება კარგი აგრონომიული თვისებებით, რის გამოც აქტიურად
გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში და ფართოდ არის გავრცელებული. ზოგიერთ
წყლიან ნაკვეთზე განვითარებულია მდელოს ყავისფერი ნიადაგი. ასეთი ნიადაგის წარმომავლობა
უკავშირდება ნიადაგის მორწყვას და მიწისქვეშა წყლების ზემოქმედებას. პერიოდულად ვაწყდებით
სულფატით დამლაშებას. მაღლი ნაყოფიერებით გამორჩეული ალუვიური ნიადაგები გავრცელებულია
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, და აქვს კარგი სტრუქტურა, მსუბუქი მექანიკური შემადგენლობა,
კარგი სადრენაჟე პირობები და ხასიათდება კვებითი ელემენტების სიმრავლით, რაც ასე აუცილებელია
მცენარეებისთვის. ეს ნიადაგები ძირითადად გამოიყენება ნესვის მოსაყვანად, ხეხილის ბაღების და
ვენახების გასაშენებლად. ზოგიერთ ადგილას, ალუვიური ნიადაგი დაფარულია მდინარისპირა ტყის
ნაკვალევით. მდინარე ალაზნის და მისი შესართავების წყლის დონის მატების დროს, ალუვიური
ნიადაგი იფარება წყლით, რაც იწვევს ნიადაგის ეროზიას და შესაბამისად დაჭაობებას.98
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2020 წლის მონაცემებით, სოფლის მეურნე
ობისთვის განკუთვნილი მიწის მოცულობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 22,145 ha შეადგენს, აქედან99
16,584 ha სახნავ-სათესი მიწებია, 2,554 ha – მრავალწლოვანი კულტურების მიწები, 2,962 ha – საძოვრები
და სათიბი ტერიტორია, და 45 ha – სათბურები.

ზემოთ მოცემული მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად განსახვავდება იმ მონაცემებისგან, რომლებიც
ქვეყნდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ გვერდზე, რომლის თანახმადაც მიწის
სტრუქტურა ასე გამოიყურება: 1) სასოფლო-სამეურნეო მიწა – 38,977 ha; 2) სახნავ-სათესი მიწა – 23,660
ha; 3) მრავალწლოვანი ნარგავები – 3,890 ha; და 4) საძოვრები და სათიბები– 11,426 ha.
მუნიციპალური მონაცემების ამავე წყაროს თანახმად, მსხვილფეხა საქონელი რაოდენობა შეადგენს
– 11,675, ცხვარი – 10,540, თხები – 500, ღორები – 2,845 და ფრინველი – 103,980.

მიწის დამუშავებასთან ერთად, თევზის გამრავლება სოფლის მეურნეობის მნიშვნელოვანი სფეროა,
და ასეთ თევზის ფერმებს 470 ha უკავია. ეს სექტორი საკმაოდ იმედისმომცემია განსაკუთრებით
ადგილობრივი მჭიდრო ჰიდროლოგიური ქსელის გათვალისწინებით. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი
სფერი არის მეფუტკრეობა, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 4,420 სკას ითვლის.100

მინერალური რესურსები. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი მინერალური რესურსების სიმდიდრით
არ გამოირჩევა. სააგურე თიხა, ქვიშა და ღორღი, ასევე სპილენძის/პოლიმეტალის მარაგები.
მუნიციპალიტეტი მდიდარია მიწისქვეშა წყლებით და ცხელი გეოთერმული რესურსებით. ქვემოთ
მოცემულია მეტალის და არა-მეტალის მინერალების სია, რომლებიც წარმოდგენილია სამიზნე
ტერიტორიაზე.
98

99
100

წყარო: 1) ტექნიკური ანგარიში-14.-ქვემო ალაზანის-იორის საპილოტე წყალშემკრების დეტალური შეფასება, საქართველოს
რესპუბლიკა USAID/GLOWS პროექტი: ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს წყალშემკრებებზე.
გლობალური წყლები მდგრადობისთვის – პროგრამა – ფლორიდას საერთაშორისო უნივერსიტეტი;
ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის თანახმად, ნარგავები, ბოსტნეული 14,000 ha და ნესვი– 8,000 ha,
მრავალწლოვანი ნარგავები – 3,700 ha და ზეთოვანი კულტურები – 85 ha
წყარო: http://www.lagodekhi.gov.ge/ge/soplis-meurneoba
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ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მინერალური რესურსები
მინერალური
რესურსი

ადგილის დასახელება

სააგურე თიხა

ჰერეთისკარი

ქვიშა და ღორღი

კაბალი

ქვიშა და ღორღი

კაბალი

სპილენძი.
პოლიმეტალი

ქვედა ლაქოს
ხევი

სპილენძი.
პოლიმეტალი
გეოთერმულ
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი

ზედა ლაქოს ხევი
ჰერეთისკარი
ალაზნის
არტეზიული აუზი
ალაზნის
არტეზიული აუზი
ალაზნის
არტეზიული აუზი
ალაზნის
არტეზიული აუზი
ალაზნის
არტეზიული აუზი
ალაზნის
არტეზიული აუზი
ალაზნის
არტეზიული აუზი
მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა

მდგომარეობა
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
ნაწილობრივ
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული

საზომი
ერთეული

რეზერვის რაოდენობა
A

B

C1

A_B_C1

C2

P1_P2_P3

252,000

513,000

1,284,900

2,049,900

0

m3

0

0

4,532,000

4,532,000

0

m3

0

0

4,532,000

4,532.00

0

m3

0

0

0

0

0

0

m3

0

0

0

0

0

0

m3

0

0

0

0

0

2,000

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d
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მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი
მიწისქვეშა
წყალი

გეოთერმული
წყალი

მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა
მონიტორინგის ჭა
ჰერეთისკარი

წყარო: წიაღის ეროვნული სააგენტო.

არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული
არ არის
ლიცენზირებული

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0

0

0

0

0

m3/d

0

0
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მინერალური რესურსების მოპოვებაზე ლიცენზიების გაცემა ხდება მიწისქვეშა წყლების რესურსების
ინდუსტრიული მიზნით გამოყენების, ასევე მდინარე ალაზნიდან, კაბალიდან და ლაგოდეხისხევიდან
ქვიშის და ღორღის მოპოვების მიზნით. ქვიშის და ღორღის მოპოვებაზე შეჩერებულია ერთი ლიცენზია.
გაცემული ლიცენზიების სრული მონაცემები ხელმისაწვდომია ამ დოკუმენტის დანართში.
განახლებადი ენერგიის რესურსები.101 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საშუალო – მცირე ზომის
მდინარეების ჯამური ჰიდრო-პოტენციალი 56 MW და გამომუშავებული ენერგიის მოცულობა 321.5
მილიონი kwh შეადგენს.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საშუალო-მცირე ზომის მდინარეების ჰიდრო-პოტენციალი
#
1
2
3
4
5
6
7

ჯამი

მდინარე
კაბალი
არეში
აფენი
ჩართალი
ბაისუბანი
შრომისხევი
ლაგოდეხისხევი

წყარო: http://energy.gov.ge.

მოცულობა, MW
11.6
6.9
2.5
9.7
8.5
8.2
8.6
56

საქართველოს ქარის ატლასის (2004) თანახმად, მუნიციპალიტეტს ქარის ენერგიის გამომუშავების
უმნიშვნელო პოტენციალი, 100 W/m2 ნაკლები და ზოგიერთ ადგილას 100-250 W/m2. ქარის წლიური
საშუალო სიჩქარე არ აღემატება 2-დან 4m/s. დიდი კავკასიონის ფერდობებზე სიჩქარის მაჩვენებელი
უფრო მაღალია და 4-დან 6 m/s-მდე მერყეობს, ხოლო მთის ძირში და დაბლობებზე 2-4 m/s და 0-2 m/s
მერყეობს. თუმცა, მუნიციპალიტეტი მდიდარია მზის ენერგიით და წლიური მზის გამოსხივება საკმაოდ
მაღალია. პირდაპირი და ირიბი გამოსხივება მდინარე ალაზნის აუზში მერყეობს 125-დან 140 kcal/sm2,
მაქსიმალურ მაჩვენებელს კი დიდი კავკასიონის ფერდებზე აღწევს. საშუალო წლიური რადიაციის
თვალსაზრისით მაჩვენებლები საკმაოდ მაღალია აუზის შუა-ქვედა ნაწილებში და მერყეობს 4.5-დან
5.3 kWh/m2, 24 საათის განმავლობაში და 1,643-დან 1,935 kWh/m2 წლიურად. ეს ქვეყნის მასშტაბით
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
მუნიციპალიტეტში ბიომასის მიღება შესაძლებელია ხის და სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებიდან,
მათ შორის პირუტყვის ნარჩენის და ხილის კანის გამოყენებით. როგორც გამოირკვა ხეხილის ბაღები,
101

წყარო: ტექნიკური ანგარიში-2 მდინარე რიონის და ალაზანის-იორის აუზის სწრაფი შეფასება, საქართველოს რესპუბლიკა
USAID/GLOWS პროექტი: ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს წყალშემკრებებზე. გლობალური
წყლები მდგრადობისთვის – პროგრამა – ფლორიდას საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
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ხორბალი, ვაზის გასხვლა და თხილი ერთად აღებული ბიომასის 24%-იანი პოტენციალით ხასიათდება.
აქედან ხილის ნარჩენი მთლიანი ბიომასის პოტენციალის 11%-ს შეადგენს (ბიომასის ენერგიის
პოტენციალის დაანგარიშებული 36.6 პიკოჯოულიდან).

ბიომასის ენერგიის პოტენციალი საქართველოსას და კახეთში102

წყარო: UNDP.

გარემო ინფრასტრუქტურა და მომსახურებები

სასმელი წყლის სისტემები.103 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს გაერთიანებული წყალ
მომარაგების კომპანია ლაგოდეხის სერვისცენტრის დახმარებით ქალაქო ლაგოდეხის 4.257 მოსახლეს
უზრუნველყოფს სასმელი წყლით. ასევე, სასმელი წყლით უზრუნველყოფილია შემდეგი 8 სოფელი: რაჭისუბანი,
შრომა, კავშირი, დავითიანი, გელათი, ჭიაური, ჰერეთისკარი და თამარიანი (მხოლოდ 56 მომხმარებელი). ჯამში
სისტემაზე მიერთებულია 4 ,257 მომხმარებელი. ქსელის მთლიანი სიგრძე 128 km-ს შეადგენს. თამარია
ნის, ჭიაურის და ჰერეთისკარის სოფლის სისტემები სრულად არის განადგურებული და 20 კმ მონაკვეთი
საჭიროებს გამოცვლას. ლაგოდეხის სოფლებისთვის წყლის მიწოდების ცენტრალიზებული სისტემები
წყალს იღებს 3 წყალმიმღები ნაგებობიდან, რომელთა მდგომარეობაც დამაკმაყოფილებელია. სხვა
სოფლების 3, 890 მომხმარებელი წყალს ჭებიდან იღებს. ზოგიერთ ოჯახს საკუთარი ჭა აქვს.
მართალია ურბანული დასახლების წყლის სისტემა ქლორით სუფთავდება ყოველდღიურად და
მიმღები ნაგებობაც მეტ-ნაკლებად დაცულია, სოფლის სისტემების შემთხვევაში წყალი ქლორით
არ მუშავდება და სათაო ნაგებობები/რეზერვუარები დაცული არ არის (შემოღობილი, გადახურული
და ა.შ.). მეტიც, წვიმების სეზონის დროს წყალი უფრო მღვრიე ხდება, რაც გამოწვეულია სათაო
ნაგებობების დაუცველობით და დაზიანებული ქსელებით. დასახლებების უმრავლესობაში პრობლემას
წარმოადგენს წყლის სიმცირე ზაფხულში, რაც გამოწვეულია გვალვებით, კლიმატური ცვილებით,
და ტურისტული სეზონის დატვირთვის დროს. ამასთან, ხშირად სასმელი წყალი გამოიყენება მიწის
ნაკვთების მოსარწყავად. ქვემოთ წარმოდგენილია ცხრილი, რომელიც ასახავს წყლის მომარაგების
სიტემებს და მოწოდებულია ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ. მუნიციპალიტეტის სასმელი
წყლის სისტემების დეტალური აღწერილობა მოცემულია ამ დოკუმენტის დანართში 2.
საკანალიზაციო სისტემები.104 დასახლებების დიდ უმრავლესობაში არ არსებობს საკანალიზაციო
სისტემა. ლაგოდეხში არსებობს მხოლოდ 12 კილომეტრიანი დაბალი გამავლობის საკანალიზაციო
102
103
104

ბიომასის ენერგია: ქვეყნის პროფილი, საქართველო, UNDP
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ქსელი. მთავარი მილსადენი/ცენტრალური კოლექტორი გრძელდება თამარიანის ხიდამდე (9 კმ) და
მთლიანად არის მწყობრიდან გამოსული. მუნიციპალიტეტში არ არის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი
ნაგებობა.

წვიმის წყლის სადრენაჟე სისტემები.105 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში არ არის ცენ
ტრალიზებული წვიმის წყლის სადრენაჟე სისტემა. ბევრგან ვხვდებით ღია თხრილებს. პრიორიტეტულ
რაიონებში იგეგმება გამართული სისტემის მოწყობა.
საირიგაციო და სადრენაჟე სისტემები.106 ისტორიულად, მუნიციპალიტეტში არსებობა 4 საირიგაციო
არხი მდინარეებზე ალაზანი და იორი. დღეს, ფუნქციონირებს მხოლოდ ქვედა ალაზანის საირიგაციო
სისტემა, რომელიც იმართება MEPA-ს შპს საქართველოს მელიორაციის მიერ. სისტემა უზრუნველყოფს
სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაახლოებით 1,815 ha მორწყვას. არხი ბოლო დროს გაიწმინდა, რათა
უზრუნველყოფილი იქნას მისი გამტარობა.

მდინარე ალაზანის-იორის აუზის საირიგაციო არხები ლაგოდეხის არხების მითითებით

წყარო: EUWI.

ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებული საირიგაციო არხების დეტალური ჩამონათვალი მოცემულია ამ
დოკუმენტის დანართში.

ელექტროენერგიით და ბუნებრივი აირით მომარაგება. ლაგოდეხის მოსახლეობის 100% 24 საათიან
რეჟიმში მიეწოდება ელექტროენერგია, თუმცა გაზმომარაგება მოსახელობის მხოლოდ 94% ფარავს.
ამჟამად, ქვემოთ ჩამოთვლილ სოფლებს არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი:
105
106

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 2020
შპს საქართველოს მელიორაცია
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 ნაინდროვალი;

 ზემო ფონა – მიმდინარეობს გაზიფიკაციის სამუშაოებო;

 ქვემო ფონა – მიმდინარეობს გაზიფიკაციის სამუშაოებო;
 ზემო ხეჩილი;

 ქვემო ხეჩილი – მიმდინარეობს გაზიფიკაციის სამუშაოებო;
 დონა.

SOCAR საქართველოს მონაცემებით, 2020 წლის ბოლოსთვის დაფარვა გაიზრდება 100%-მდე.

რაც შეეხება განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებას, ისინი საკმარისად გამოყენებული არ
არის. განვითარებულია მხოლოდ მცირე მდინარეების შესაძლებლობები. ამჟამად, მდინარე კაბალაზე
არსებობს 1 მცირე ზომის დერივაციული ჰიდროელექტროსადგური მოცულობით 1.5 MW. თუმცა,
სადგური ამჟამად არ ფუნქციონირებს და მონაცემები 2017-2018 წლებისთვის არ არსებობს. ბოლო
დროს დასრულდა მდინარე კაბალაზე, სოფელ ბაისუბნის სიახლოვეს 5.36 MW და 32.71 GWh მცირე
ზომის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. სადგური დერივაციული ტიპის არის. აქვე გვხვდება
მცირე ზომის ბეტონის დაბმა და წყალსაცავი. ახლო მომავალში იგეგმება 11.66 MW-იანი სადგურის
მშენებლობა და ოპერირება, რომელიც 60.58 GWh ენერგიას გამოიმუშავებს. სადგური ტერიტორიულად
მოეწყობა მდინარე კაბალაზე სოფელის კაბალას და ფონას სიახლოვეს. კვლევითი ანალიზი მომზადდა
2018 წელს და განხილული იქნა დაინტერსებული მხარეები მიერ. სადგური აშენდება და მას მართავს
შპს ჰერეთი. ქვემოთ წარმოდგენილია ფონას ჰიდროელექტროსადგურის სქემა.
ფონას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის დიაგრამა

წყარო: ფონას ჰიდროელექტროსადგური, ანგარიში, 2018, ჰერეთი ენერჯი.

მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვა და ქუჩების დასუფთავება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვა (MSW), ასევე შეგროვება, ტრანსპორტირება და განკარგვა,
და ქუჩების დასუფთავება ხორციელდება შპს კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ. კომპანია ფარავს
მუნიციპალიტეტის 100%-ს და მუნიციპალურ ნარჩენებს აგროვებს როგორც ქალაქ ლაგოდეხში, ასევე 67
სოფელში და გადააქვს ლაგოდეხის სანაგვეზე (არა სანიტარული მუნიციპალური ნარჩენების სანაგვე).
აღნიშნული ტერიტორია იმართება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის (SWMCG)
მიერ. დამატებით, ზოგიერთ კომერციულ დაწესებულებას თვითონ, პირდაპირ გადააქვს სამშენებლო
და დემონტაჟის შემდგომი, ასევე კომერციული ნარჩენები (C&DW).
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ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მოგროვილი MSW რაოდენობა
MSW მოგროვებაზე
პასუხისმგებელი მხარე
კეთილმოწყობის სამსახური
კომერციული კომპანიები

წყარო: SWMCG.

მოგროვილი MSW რაოდენობა, ტონა/წელიწადში
2018,

2019

3,912.39

5,235.36

13.39

9.65

MSW შეგროვების მომსახურება მოიცავს ქალაქ ლაგოდეხის 100%-ს და სოფლების ტერიტორიის
დაახლოებით 90%. ქალაქსა და მეზობელ სოფლებში MSW მოგროვება ხდება 1,100 L მოცულობის
კომუნალურ/საჯარო კონტეინერებში. სხვა სოფლებში, ეგრეთწოდებული „ზარი“-ს სისტემის
გამოყენებით (წინასწარ დაგეგმილი გატანა). მომსახურების სიხშირე არის შემდეგი:
 ქალაქი ლაგოდეხი – დღეში ერთხელ, ყოველდღე;

 ცენტრალური გზა: სოფელი ჭაბუკიანიდან სოფელ მაწიმამდე; სოფელ ჰერეთისკარიდან გელათამდე
– დღეში ერთხელ, ყოველდღე;
 კომერციული დაწესებულებები და ბაზრები: კაბალი, თელა და აფენი – დღეში ერთხელ, ყოველდღე;
 საბაჟოები: დღეში ერთხელ, ყოველდღე;

 დაცული ტერიტორიები (გურგენიანი და ლაგოდეხი) – დღეში ერთხელ, ყოველდღე;
 სოფლები: შრომა და კავშირი – კვირაში ორჯერ, ყოველკვირას;

 დარჩენილი სოფლები: აფენი და მეზობელი სოფლები, მაწიმი, ლელიანი, რაჭისუბანი, უზულთუნა,
გიანჯალა, დონა, გუჯარეთი, ფიჩხიბოგირი, ვერხვის მინდორი, კევხიანი, არესფერანი (კაკლიანი),
ქვემო და ზემო ბოლქვი, ნაწისქვილარი, პატარა გორი, ბაისუბანი, საქობო, ჰერეთისკარი,
მშვიდობიანი, ნაინდროვალი, ვარდისუბანი, შეერთება, თელა, ცოდნისკარი (ბოხრორის ქუჩა),
განათლება, ნინიგორი, დავითიანი, ხიზა, ბოლოქიანი, ბრანევიკი, ჭიაური, თამარიანი, თელა, ფონა,
გიორგეთი, ყარაჯალა, გურგენიანი, ქვემო და ზემო მსხალგორა, კართუბანი, ნინიგორი, და სხვა –
კვირაში ერთხელ;
 მდინარე ალაზნის ხიდიდან ქალაქ ყვარელის გზაჯვარედინამდე – თვეში ერთხელ;
 მდინარე არეშის ხიდიდან გასავლელის დასაწყისამდე – თვეში ერთხელ.

ამჟამად, მოსახლეობიდან და კომერციული დაწესებულებებიდან ხდება მხოლოდ შერეული MSW
მოგროვება, რისთვისაც გამოიყენება 5 ნაგვის მანქანა, ორი არის ღია ტიპის. დასახლებებში, სადაც
ხელმისაწვდომია ნარჩენების კონტეინერები არ არსებობს დიდი ზომის ნარჩენების მოგროვების
ორგანიზებული სისტემა, და თავად მფლობელებს უწევს ნარჩენებზე პასუხისმგებლობის აღება.
ლაგოდეხის შემთხვევაში, კეთილმოწყობის სამსახური მოსახლეობასთან შეთანხმებით ახორციელებს
დიდი ზომის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას. რაც შეეხება სოფლებს, სადაც მოქმედებს ზარის
სისტემა, ორი ღია ტიპის ნაგვის მანქანა აგროვებს შერეულ MSW და სხვა დიდი მოცულობის ნარჩენებს
(მაგალითად, ხის ტოტები, ქუჩის ნაგავი და სხვა) აგროვებს ოჯახებიდან და ორგანიზაციებიდან.

ამჟამად, მშრალი გადამუშავებადი მასალებისთვის (მეტალი, შუშა, ქაღალდი, პლასტმასი) ცალკე
შეგროვების სისტემა არ ფუნქციონირებს, ასევე არ ხდება სახიფათო მასალების დახარისხება.
საავადმყოფოების და სხვა სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ნარჩენების შეგროვება
ხორციელდება შპს „ეკომედი“-ს მიერ.
რაც შეეხება ქუჩების დასუფთავებას, ყოველდღიურად იგვება მოასფალტებული ცენტრალური
ქუჩები, სკვერები და გაზონები ქალაქ ლაგოდეხში. ჯამში l, 72,444 m2 ფართობის საზოგადოებრივი
სივრცე (ქალაქის საზოგადოებრივი სივრცის დაახლოებით 40%) სუფთავდება 20 დამლაგებლის მიერ.
საზოგადოებრივი სივრცეები სოფლად არ ლაგდება, გამონაკლისს წარმოადგენს 300-m პერიმეტრი
მაწიმის საზღვარზე. პრაქტიკაში არ არის დანერგილი ქუჩების სველი მეთოდით დასუფთავება. თუმცა,
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ამა წლის აპრილში კოვიდ-19 პანდემიის გამო ქალაქ ლაგოდეხის ყველა ქუჩა და ცენტრალური გზა
მოირეცხა და განხორციელდა დეზინფექცია.

რაც შეეხება ნაგავსაყრელებს, როგორც ზემოთ ითქვა, შერეული MSW გადატანა ხდება ლაგოდეხის
ოფიციალურ ნაგავსაყრელზე, რომელიც იმართება SWCG-ის მიერ. აღნიშნულ ნაგავსაყრელს 12,209 m2
(1.2 ha) ტერიტორია უკავია და ქალაქ ლაგოდეხიდან 3 კილომეტრით არის დაშორებული. ტერიტორია
შემოსაზღვრულია და ჰყავს დაცვა. ასევე ტერიტორიაზე წვდომა არ აქვთ შინაურ ცხოველებს.
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანახმად, მუნიციპალიტეტში არალეგალური ნაგავსაყრელები არ
არის. თუმცა, იმის გამო, რომ MSW მოგროვების მომსახურება სოფლის მოსახლეობის მხოლოდ 90%-ს
მოიცავს, შეიძლება დავასკვნათ, რომ მაინც ხდება გარკვეული რაოდენობის საოჯახო და სხვა ტიპის
ნარჩენების არალეგალურად გადაყრა. სამწუხაროდ, მუნიციპალიტეტი არ რეაგირებს ნარჩენების
მართვის კოდექსის, სხვა ეროვნული და ადგილობრივი რეგულაციების დარღვევებზე.
დასუფთავების ტარიფები განისაზღვრება ადგილობრივი საკრებულოს გადაწყვეტილების საფუძველზე
და განსხვავდება მოსახლეობის და ორგანიზაციებისთვის. ორგანიზაციების შემთხვევაში ტარიფი
დამოკიდებულია ეკონომიკურ აქტივობაზე და განისაზღვრება კვადრატული მეტრობით, თითოეული
ადგილით, საწოლით ორგანიზაციის სახეობის შესაბამისად. ვინაიდან მოსახლეობა არ იხდის
მომსახურების ტარიფს კეთილმოწყობის სამსახური სუბსიდიების საშუალებით მუშაობს.

გარემოს მართვა

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, ეროვნული დონის უწყებები ჩართული არიან გარემოს მართვის და
გარემოსდაცვის მომსახურებებში. პროცესში მონაწილეობენ:
 ლაგოდეხის ადმინისტრაცია, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (MEPA);

 UWSCG-ს ლაგოდეხის მომსახურების ცენტრი, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო (MRDI);
 ლაგოდეხის ნაგავსაყრელის საოპერაციო გუნდი SWMCG დაქვემდებარებაში, MRDI;
 ეროვნული სატყეო სააგენტოს ლაგოდეხის მეტყევეთა გუნდი (რეინჯერები), MEPA;
 ლაგოდეხის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი, MEPA;
 სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები, MEPA;
 სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ცენტრები, MEPA;

 შინაგან საქმეთა სამინისტროს (MoIA) საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სახანძროსამაშველო ძალების დეპარტამენტის სახანძრო და სამაშველო ძალები.

ადგილობრივი ბუნებრივი რესურსების და გარემოს დაცვის მომსახურებები, მათ შორის MSW და ქუჩების
დასუფთავების მომსახურებები უზრუნველყოფილია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული
დეპარტამენტების და შპს ლაგოდეხის კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ.

რაც შეეხება არა-საჯარო სექტორის გარემოს მართვის პროცესებში ჩართვას, ადგილობრივი LAG,
სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ფორუმი შეიქმნა სოფლის განვითარების ხელშეწყობის
მიზნით. ადგილობრივი სოფლის განვითარების მთავარი მიმართულება არის გარემოს დაცვა და
კლიმატზე რეაგირება. აქტიური ადგილობრივი NGO-ები მუშაობენ სოფლის და თემის განვითარების
მიმართულებით, მათ შორის საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია (Saga) და
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მეგობრები წარმოადგენენ LAG წევრებს. პირველი არის
სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) აქტიური პარტნიორი, რომელიც სხვა
აქტივობებთან ერთად ხელს უწყობს თემის განვითარებას, ქალთა გაძლიერებას კახეთის რეგიონსა
და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ამ და სხვა დონორი პროექტების დახმარებით გაიხსნა და
გაძლიერდა ქალების მიერ მართული თემის განვითარების ცენტრები. ამჟამად აღნიშნული ცენტრები
ჩართული არიან საზოგადოების მობილიზაციასა და განვითარებაში. თემის უფროსი წევრების
გაძლიერებასთან ერთად, CRDG მჭიდროდ თანამშრომლობს Saga და „Ecoclubs-Alliance“-თან, რომელიც
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აქტიურად ეხმარება ეკო-კლუბებს, სასკოლო გარემოსდაცვის კლუბებს, რომლებშიც ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის 10-12 სკოლის მოსწავლე და მასწავლებელია გაერთიანებული. 2015 წლიდან,
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ეკო-კლუბები ჩართული არიან გარემოსდაცვის მიმართულებით
ცნობიერების ამაღლების და ადვოკატირების აქტივობებში, განსაკუთრებით კი მუნიციპალური მყარი
ნარჩენების მართვის და ენერგო-ეფექტურობის მიმართულებით. აღნიშნული კლუბების წევრები
წარმოადგენენ „Ecoclubs Alliance“ წევრებს და ერთიანდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

საზოგადოებრივი ცენტრები/საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და
ეკო-კლუბები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
სახელწოდება
ანი ბანი

ცოდნისკარი – CBO ქალთა და ახალგაზრდების საზოგადოებრივი ცენტრი
საზოგადოებრივი ცენტრი – ვარდისუბანი
ჰერეთი

კედელი

მდებარეობა
შრომა

ცოდნისკარი

ვარდისუბანი

ჰერეთისკარი
აფენი

ლელი

ლელიანი

ლაგოდეხის #2 საჯარო სკოლა ეკო-კლუბი

ლაგოდეხი

ვარდისუბანი, საჯარო სკოლა, ეკო-კლუბი

ვარდისუბანი

ზრდასრულთა განათლების ცენტრი
შრომა საჯარო სკოლა, ეკო-კლუბი

ცოდნისკარი, საჯარო სკოლა ეკო-კლუბი
მაწიმი, საჯარო სკოლა ეკო-კლუბი

ლელიანი
შრომა

ცოდნისკარი
მაწიმი

წყარო: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი; არასამთავრობო ორგანიზაცია „Ecoclubs Alliance“; CSRDG ვებ-გვერდი.

გარემოზე ზემოქმედება, ზეწოლა და ძირითადი პრობლემები

წყლის რესურსები

ზეწოლა. წყლის რაოდენობაზე (ჰიდროლოგია) მთავარი ანთროპოგენული ზეწოლა ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში გამოწვეულია შემდეგით:

 წყლის გამოყენება, ძირითადად ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების გამოყენება საშინაო,
ინდუსტრიული და საირიგაციო მიზნებისთვის, ასევე მოსახლეობის და ინსტიტუტების მიერ წყლის
არასაკმარისი მოხმარება, რაც გამოწვეულია მუნიციპალიტეტის შეზღუდული წყლის რესურსებით
და მზარდი კლიმატური ცვლილებებით (შრომისხევი, ლაგოდეხისხევი, ჭიაური, და ა.შ.); 107
 უკანონო ხის ჭრა, ტყის კაფვა და წყლის რესურსების დაკარგვა;

 ქვიშისა და ღორღის ამოღება მდინარე ალაზნიდან, კაბალადან და ლაგოდეხისხევიდან.

107

წყარო: ადამიანის აქტივობებით გამოწვეული ზეწოლა და ზემოქმედება წყლის რესურსებზე (პროექტი). მდინარის აუზის
მართვის გეგმის პროექტის შემუშავება ალაზნის/იორის აუზის მდინარეებისთვის. ევროკავშირის წყლის ინიციატივა
აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის (EUWI+4EaP). დეკემბერი, 2018

93

ლაგოდეხი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების აბსტრაქცია მდინარე ალაზნის და იორის აუზში

წყარო: EUWI+.

ბუნებრივი მიზეზებით, ჰიდრო-მეტეოროლოგიური და გეოლოგიური საფრთხეები, მათ შორის
წყალდიდობები, დატბორვა და ღვარცოფი, მეწყერი, რომელიც უფრო ძლიერდება მიმდინარე კლიმატური
ცვლილებების ფონზე მნიშვნელოვან ზეწოლას ახდენს მდინარეების ჰიდრომორფოლოგიურ და
მორფოლოგიურ სტრუქტურაზე, მათ შორის მდინარის კალაპოტზე და სანაპიროს ეროზიაზე.
ზოგადად, მდინარე ალაზნის აუზის აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილები (დიდი
კავკასიონის სამხრეთ ფერდობებზე), სადაც მდებარეობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი,
კლასიფიცირდება, როგორ მაღალი რისკის და დატბორვის საფრთხის ქვეშ მყოფი ტერიტორია. თავად
მდინარე ალაზანი პირდაპირ საფრთხეს არ უქმნის დასახლებებს, მაგრამ მისი შენაკადები უქმნის
განსაკუთრებით ისეთ ადგილებში, სადაც ნაკადის კონცენტრაციის დრო 30 წუთია (კონცენტრაციის დრო
არის ჰიდროლოგიური ტერმინი, რომელიც გულისხმობს დროის მონაკვეთს, როდესაც წვიმის წყალი
ზედაპირიდან მდინარეში ჩადის წყალშემკრების ყველაზე მოშორებული წერტილიდან). მდინარის
სანაპირო ტერიტორიების წყლით დაფარვა ძირითადად ხდება მუნიციპალიტეტის შედარებით დაბალ
ადგილებში – მდინარე ალაზნის მარცხენა სანაპიროზე და მარცხენა შენაკადების მხარეს (კაბალი,
ნინოსხევი, ლაგოდეხისხევი და ა.შ.). მდინარი ნაპირების ეროზია ძირითადად დამახასიათებელია
კავკასიონის სამხრეთ ფერდობების და მთის ძირისათვის, სადაც პროცესები აზიანებს სანაპირო
ზოლებს ყველა მდინარის გასწვრივ. მდინარე ალაზნის აუზის როგორც მარცხენა, ასევე მარჯვენა
სანაპირო ტალახის/ჩამონადენის მაღალი კონცენტრაციით ხასიათდება. ქალაქი ლაგოდეხი, სოფლის
დასახლებებთან ერთდ მდებარეობს ღვარცოფის მაღალი რისკის ზონაში, რადგან თითქმის ყველა
მდინარის აუზი კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე გადის. მათ შორის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
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მცირე მდინარეები ხელსაყრელ პირობებს ქმნიან ღვარცოფის წარმოქმნისთვის. გარდა ამისა,
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია კატასტროფული მასშტაბების მეწყერი.108

თავად კლიმატის ცვლილება მნიშვნელოვან ზეწოლას ახდენს წყლის დინებაზე და განაგრძობს
ასე მოქმედებას მომდევნო 100 წლის პერიოდში. ზემოქმედებაზე განხორციელებული კვლევები
დეტალურად არის განხილული ამ ანგარიშის „ზემოქმედების“ ნაწილში.

რაც შეეხება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხს, ქვემოთ ჩამოთვლილია მთავარი
ანთროპოგენული ზემოქმედებები:
 დაუმუშავებელი ჩამდინარე წყლებით გამოწვეული წერტილოვანი დაბინძურება ერთერთი მთავარი
ანთროპოგენული ზეწოლაა ზედაპირული წყლის ხარისხზე. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
გამწმენდი ნაგებობების არ არსებობა იწვევს საკანალიზაციო წყლის მცირე ნაკადებით
შრომისხევში და ნინოსხევში ჩადინებას;
 დაბინძურების არა-წერტილოვანი (შერეული) წყაროები:
o
o
o
o
o

o
o

ნოყიერების დაკარგვა სასოფლო-სამეურნეო აქტივობების (ირიგაცია და პირუტყვი), ნიადაგის
ეროზიის და სხვა მიზეზების გამო;
პესტიციდების დაკარგვა სასოფლო-სამეურნეო აქტივობების გამო;

დანალექების დაკარგვა (ნიადაგის, სანაპიროს და მდინარის კალაპოტის ეროზიის გამო);
ლიჩეტი და ნარჩენი წყალი ტუალეტებიდან;

ლიჩეტი კონტროლირებადი ნარჩენების მოგროვების ტერიტორიიდან (MSW ნაგავსაყრელი), რომელიც
იმართება SWMCG-ს მიერ, ორგანული ნარჩენების (დაახლოებით 42.7%) მაღალი კონცენტრაციით, და
ლიჩეტის მოგროვების და გადამუშავების სისტემის გარეშე;

ზედაპირული ჩამდინარე წყლები დასახლებებიდან, განსაკუთრებით ძლიერი წვიმის და დატბორვის
დროს;
ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე ალაზნიდან, კაბალადან და ლაგოდეხისხევიდან.

რაც შეეხება ბუნებრივ ზეწოლას, კლიმატის ცვლილება და კლიმატური პირობებით გამოწვეული
ჰიდროლოგიური და გეოლოგიური საფრთხეები (დატბორვა, მეწყერი, ღვარცოფი) შეიძლება გახდეს
ზედაპირული და სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენი წყლების ჩადინების მიზეზი. ასევე, პრობლემას
წარმოადგენს სასმელი წყლის დაზიანებული სათაო ნაგებობები და საკანალიზაციო სისტემები.
ყოველივე ჩამოთვლილი ზეგავლენას ახდენს ჩამდინარე წყლებზე და მათ მდინარეში მოხვედრაზე, რაც
სასმელი წყლის წყაროს დაბინძურებას იწვევს შესანახ რეზერვუარებში და ქსელში. მეტიც, ზაფხულის
პერიოდში ნაკადის კლებამ შეიძლება შეამციროს მდინარის მიერ თვით-წმენდის შესაძლებლობა,
რაც საბოლოოდ გამოიწვეს ზედაპირული წყლების დამბინძურებლების მდინარეში კონცენტრაციას.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წყლის მოხმარების ძირითადი მაჩვენებლები შეჯამებულია ქვემოთ.

2018 წლის წყლის მოხმარების ძირითადი მაჩვენებლები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
პარამეტრები
წყლის მომხმარებლების რაოდენობა

რაოდენობა
7

წყლის წყაროდან ამოღებული წყლის რაოდენობა, მილიონი m3/
წელიწადში, მათ შორის:

12.55

მიწისქვეშა წყლები

2.24

მოხმარებული წყლის რაოდენობა, მილიონი m3/წელიწადში, მათ შორის:

6.60

წყლის მოხმარება ოჯახების მიერ

1.11

108

ტექნიკური ანგარიში-2 მდინარე რიონის და ალაზანის-იორის აუზის სწრაფი შეფასება, საქართველოს რესპუბლიკა USAID/
GLOWS პროექტი: ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს წყალშემკრებებზე. გლობალური წყლები
მდგრადობისთვის – პროგრამა – ფლორიდას საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
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წყლის მოხმარება ინდუსტრიების მიერ

0.17

წყლის მოხმარება ირიგაციისთვის

3.84

დანაკარგი ტრანსპორტირების დროს

5.95

საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების რაოდენობა

44.43

წყარო: წყლის მოხმარების მთავარი მაჩვენებლები 2018 წლისთვის, ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტი, MEPA

ზემოქმედება. ანთროპოგენული და ბუნებრივი ზეწოლით გამოწვეული მიმდინარე და მოსალოდნელი
ზემოქმედება წყლის რაოდენობაზე არის შემდეგი:
 წყლის წყაროს სიმცირე:
o

o

o
o

სასმელი წყლით მომარაგების სისტემის გაუმართაობა/არ არსებობა, წყლის აქტიური გამოყენება
საირიგაციო მიზნებისთვის იწვევეს სასმელი წყლის ნაკლებობას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბევრ
სოფელში;
კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის ქვეშ არსებობს ექსტრემალური კლიმატური პირობების, მათ შორის
გვალვის საფრთხე, რაც გაზრდის წყლის ნაკლებობას და განაგრძობს მსგავს ზემოქმედებას მომდევნო
100 წლის განმავლობაში, თუ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არ განხორციელდება შესაბამისი ზომები;
გაუტყეურება, რომელიც გამოწვეულია უკანონო ჭრით;

მეწყრული და ღვარცოფული პროცესების გააქტიურება რაც იწვევს ბევრი სოფლის სასმელი და
საირიგაციო წყლით მომარაგების მიწისქვეშა წყლების განადგურებას;

 მდინარის ჰიდროლოგიური, მორფოლოგიური და ჰიდრო-მორფოლოგიური სტრუქტურის განად
გურება (მდინარის არხის და კალაპოტის მორფოლოგიის, მოცულობის, სისწრაფის, ეროზიის,
დანალექების, სანაპირო ჰაბიტატის ცვლილება):
o

o

EUWI+ პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ალაზანი-იორის მდინარის აუზის განვითარების გეგმის
პროექტის თანახმად, მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეინიშნება მდინარე შრომისხევის, ნინოსხევის,
ლაგოდეხისხევის და ჭიაურის კალაპოტში, არხის მახასიათებლებში, მდინარის სანაპიროებზე და
ტერასებზე, ასევე სანაპიროს ჰაბიტატში (მდინარე ალაზანი). შესაბამისად, ზედაპირული წყლები
„რისკის ქვეშ“ ან შესაძლო „რისკის ქვეშ“ არის. მეტიც, ამას ემატება ქვიშისა და ღორღის აქტიური
მოპოვება.

კლიმატის ცვლილებით და კლიმატით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეები, მათ შორის ღვარცოფი,
მეწყერი, წყალდიდობა შეიძლება გააქტიურდეს კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების პირობებში და
გამოიწვიოს მდინარის კალაპოტის და სანაპირო ეროზია, შეცვალოს მისი ბუნებრივი მორფოლოგიური
და ჰიდრო-მორფოლოგიური მახასიათებლები. USAID/GLOWS INRMW პროექტის ფარგლებში 2011-2021
წელს მდინარე ალაზანზე ჩატარებული კვლევა მიუთითებს, რომ 2020-2050 წლის პერიოდში მდინარის
ნაკადი შემცირდება 9-14%-ით, რაც კიდევ უფრო შეზღუდავს წყლის ხელმისაწვდომობას და გაზრდის
საირიგაციო წყლის პრობლემას. წყლის მოხმარებაზე შეზღუდვა შეეხება ასევე მოსახლეობას, კომერციულ
და სასოფლო-სამეურნეო აქტივობებს. წყლის ჰიდროლოგიურ და ჰიდრო-მორფოლოგიურ სტრუქტურაზე
კლიმატის ცვილების სხვა შესაძლო ზემოქმედება შეიძლება იყოს: ნაკადის სეზონური გადანაწილების
ცვლილება, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული წყლის მაქსიმალური რაოდენობის ცვლილება, მდინარის
კალაპოტის და სანაპიროს ეროზია, და მდინარის მორფოლოგიის ცვლილება. აღნიშნული ცვლილებები
უკვე სახეზეა საპილოტე მუნიციპალიტეტში. საპილოტე ტერიტორიები კლიმატის ცვლილებით და
ატმოსფერული ნალექების არათანაბარი გადანაწილებით გამოწვეული დატბორვის საფრთხის ქვეშ
არის. გარდა ამისა, მდინარის კალაპოტის და სანაპიროს ეროზია ინტენსიურად გრძელდება. დატბორვის
რისკები უკავშირდება მდინარე ალაზნის სანაპიროს ეროზიას, სადაც ბუნებრივი საზღვარი გადის
საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის. აქ, მდინარის ღრმა კალაპოტის სანაპიროები შედგება
სუსტის თიხნარისგან, რომელიც მარტივად ექცევა ეროზიის საფრთხის ქვეშ. შედეგად, მდინარე
ალაზნის კლაკნილი აუზი იცვლება, სწორდება და იწვევს მდინარის მორფოლოგიური და ჰიდროლოგიური
რეჟიმის ცვლილებას, ზრდის ნაკადის სისწრაფეს და აღრმავებს კალაპოტს. თუმცა, ამავე პროექტის
ფარგლებში მომზადებული რეგიონალური მოდელი მიუთითებს იმაზე, რომ მდინარე ალაზნის წლიური
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დინების მოცულობაში ცვლილება არ იქნება, თუმცა აქვე წინასწარმეტყველებს კლიმატის ცვლილებით
გამოწვეული სეზონური ნაკადის ცვლილებას. მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული კვლევის ფარგლებში
შეფასდა მოთხოვნა სარწყავ წყალზე და მდინარის წყლის მოცულობის ცვლილება. კვლევის თანახმად
2040 წლისთვის შეიძლება წარმოიქმნას საირიგაციო წლის ნაკლებობა, 3,3%-დან 14.8 %-მდე, თუმცა
მდინარე ალაზნის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი სავარაუდოდ უფრო მაღალი იქნება 14.8%-დან 61.2%მდე, ძლიერი ზემოქმედების სცენარის განვითარების შემთხვეაში.109

ანთროპოგენული და ბუნებრივი ზეწოლით გამოწვეული მიმდინარე და მოსალოდნელი ზემოქმედება
წყლის ხარისხზე არის შემდეგი:
 წყლის ხარისხის გაუარესება მდინარის იმ მონაკვეთებში, სადაც მდინარეში ჩაედინება ლაგოდეხის
საკანალიზაციო სისტემის ნარჩენი წყლები. ალაზანი-იორის მდინარის აუზის მართვის გეგმის
პროექტის თანახმად, მნიშვნელოვანი ზეგავლენის ქვეშ არის მოქცეული შემდეგი მდინარეები:
o
o

ნინოსხევი – დაბინძურება BOD, COD და საკვები ნივთიერებებით

შრომისხევი – დაბინძურება BOD, COD და საკვები ნივთიერებებით

 წყლის ხარისხის გაუარესება, რომელიც გამოწვეულია მყარი ნარჩენების, საკვები ნივთიერებების,
და პესტიციდების, ასევე ჩამდინარე წყლების და ნიადაგის ეროზიის მაღალი მაჩვენებლებით
(დამუშავებული ტერიტორიები, განსაკუთრებით მრავალწლოვანი ნარგავები, ირიგაცია, მდინარის
სანაპიროზე გაშენებული დასახლებები, და სხვა).
 წყლის ხარისხის გაუარესება წყლის ჩარჩო დირექტივით გათვალისწინებული ზოგადი ქიმიური
პარამეტრებით, პრიორიტეტული და არა-პრიორიტეტული ნივთიერებებით:
o

ქვიშის და ღორღის მოპოვება ლაგოდეხისხევიდან, კაბალადან და ალაზნიდან შეიძლება გახდეს
მდინარეზე ზემოქმედების მიზეზი და გამოიწვიოს წყლის ამღვრევა. შესაბამისად, შეიძლება
დავასკვნათ, რომ წყალი „სავარაუდო რისკის ქვეშ“ არის და საჭიროა მდინარე აკავრეთას წყლის
დამატებითი კვლევა.

 სასმელი წყლის ხარისხის გაუარესება სოფლებში როგორც სასმელი წყლის სისტემების არსებობის,
ასევე არ არსებობის პირობებში – სასმელი წყლის დაბინძურება ე. კოლის, და სხვა ბაქტერიებით,
და მყარი ნაწილაკებით (წვიმების სეზონის დროს). დაბინძურება შეეხება ჭებს, სათაო ნაგებობებს,
რეზერვუარებს და გამანაწილებელ ქსელებს, რაც გამოწვეულია გამწმენდი ნაგებობების არ
არსებობით. იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნულის ემპირიული მტკიცებულება დღეს
არ არსებობს, რაც გამოწვეულია სასმელი წყლის ხარისხის მონიტორინგის მექანიზმების არ
არსებობით, შეიძლება ვთქვათ, რომ სასმელი წყლის წყაროები „შესაძლო რისკის ქვეშ“ არის და
აუცილებელია სოფლებში სასმელი წყლის ხარისხის დეტალური შეფასება.
წყლის მართვის მთავარი გამოწვევები/პრობლემები: მიმდინარე ზემოქმედების შეფასებაზე, EU
EUWI+ და ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის LAG წევრებთან კონსულტაციებზე
დაყრდნობით განისაზღვრა წყლის მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები/პრობლემები,
რომლებიც შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

109 წყარო: ანგარიშის პროექტის: წყლის ისტორიული მოხმარება, მოსალოდნელი მოთხოვნა წყალზე და წყლის სტატუსი
მდინარე მტკვარის აუზში; გარემოს და უსაფრთხოების (ENVSEC) საინიციატივო პროექტი, UNECE წყლის კონვენცია:
„საქართველოს და აზერბაიჯანის ტრანსსასაზღვრო წყლების მართვის შეთანხების დასრულება“, განხორციელდა
ერთობლივად OSCE და UNECE-ის მიერ, თებერვალი, 2017
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წყლის მართვის მთავარი გამოწვევები/პრობლემები მუნიციპალიტეტში
გამოწვევის/
პრობლემის
სახეობა
წყლის
რაოდენობა

წყლის
ხარისხი

გამოწვევა/
პრობლემა
სასმელი და საირიგაციო
წყლის შეზღუდული
ხელმისაწვდომობა

პირდაპირი/ირიბი გამომწვევი
მიზეზი
არაეფექტური და მოძველებული
წყლის მომარაგების ცენტრალური სისტემები; ბევრ სოფელში
წყლით მომარაგების ცენტრალიზებული სისტემის არ არსებობა;
მოძველებული და დაზიანებული
საირიგაციო ინფრასტრუქტურა;
წყლის არასწორი მოხმარება;
წყლის სიმცირე.

ძირითადი გამომწვევი მიზეზი

საჭიროებები

ხის უკანონო ჭრა; უკანონო ჭრის საწინააღმდეგო მექანიზმების არასწორი დანერგვა; ბუნებრივი აირის არ არსებობა; კლიმატური ცვილების ზეგავლენა; სახსრების,
ტექნიკური და ადამიანური რესურსების ნაკლებობა;
არსებული წყლის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის
და/ან ახალი სისტემების მოწყობის აუცილებლობა;
წყლის მოხმარების ეფექტური ტარიფის და მისი დანერგვის სისტემების არ არსებობა (შესაბამისი ინსტიტუტები, დაანგარიშების და გადახდების, დაჯარიმების
სისტემების არ არსებობა); წყლის ეფექტური მოხმარების ტექნოლოგიების შეზღუდული ცოდნა; წყალზე
რეალური მოთხოვნის არ ცოდნა და წყლის ხარისხზე
კლიმატის ცვლილების ზეგავლენის არ ცოდნა.

ახალი წყლის კოდექსის და პოლიტიკის
მიღება EU წყლის დირექტივის და პოლიტიკების შესაბამისად;
წყლით მომარაგების არსებული სისტემების რეაბილიტაცია/ახალი სისტემების მოწყობა, მათ შორის წყალშემკრები/სათაო
ნაგებობების, რეზერვუარების მართვა;
წყლის ჩვენების აღების ზომების დანერგვა;
სათაო ნაგებობების და რეზერვუარების
დაცვა ღობეების და სხვა საშუალებებით;
წყლის მოხმარების ეფექტური ტარიფის
შემოღება, რომელიც შეამცირებს მომსახურების ხარჯებს, და ხელს შეუწყობს წყლის
მდინარის ჰიდროლოგიწყლის სასმელი, ჰიგიენური,
გარემოსა და წყალს შორის ბალანსთან დაკავშირებუდაზოგვას და კონსერვაციას;
ური, მორფოლოგიური და
საირიგაციო მიზნებისთვის
ლი ცოდნის და რეგულაციების ნაკლებობა; მდინარის
წყლის მოხმარების დაანგარიშების ახალი
ჰიდრო-მორფოლოგიური
გამოყენება; ქვიშის და ღორღის
ნაპირების დაცვის ზომების და ინფრასტრუქტურის არ
მეთოდების დანერგვა;
სტრუქტურის განადგურემოპოვება; დატბორვა, ღვარცოფი, არსებობა; ქვიშის და ღორღის მოპოვებით გამოწვეულ
მდინარის სანაპიროს და კალაპოტის ერობა (მდინარის არხის და
კლიმატის ცვლილება.
ზემოქმედებასთან დაკავშირებული ცოდნის და რეგუზიის კონტროლის ზომების დანერგვა;
კალაპოტის მორფოლოგილაციების არ არსებობა; კლიმატის ცვლილებებთან,
დამცავი ზონების მოწყობა და აღდგენითი
ის, მოცულობის, ნაკადის
ჰიდრო-მეტეოროლოგიურ და გეოლოგიურ პროცესებზომების მიღება;
სისწრაფის, სანაპიროს
თან და პარამეტრებთან დაკავშირებული ცოდნის და
ტყის აღდგენის ზომების მიღება;
ეროზიის, დანალექის აკუმუმონაცემების არ არსებობა.
MSW შეგროვების სისტემის და შესაბამისად
ლაციის, სანაპიროს დაცვის,
მომსახურების არეალის გაფართოება;
ჰაბიტატის ცვლილება)
MSW პრევენციული და გადამუშავების
ზომების პოპულარიზაცია, მათ შორის ბიზედაპირული და მიწისქვე- დაბინძურების წერტილოვანი
საკანალიზაციო სისტემის არ არსებობა და/ან დაზიანეო-ნარჩენების და კომპოსტირების;
შა წყლების დაბინძურება
წყაროებიდან ნარჩენი წყლების
ბული სისტემები; ბიოლოგიური წმენდის ნაგებობების
WWTP მოწყობა EU სტანდარტების შესაბაგამოსვლა (მაგ, ლაგოდეხის საკა- არ არსებობა; MSW მოგროვების სუსტი სიტემა; უკანონო
მისად;
ნალიზაციო სისტემიდან) ზედაპი- ნაგავსაყრელებთან დაკავშირებული სუსტი კანონესოფლებში, სასტუმროებში და მუნიციპარულ წყლებში ჩაღვრა; პირუტყვის ბი ან ასეთი კანონების არ არსებობა; საკანალიზაციო
საძოვრებიდან და საირიგაციო
სისტემის რეაბილიტაციის/მოწყობისთვის სახელმწიფო ლურ შენობებში ადგილობრივი ნარჩენი
წყლების გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა;
სისტემებიდან წყლის ჩადინება;
დაფინანსების ნაკლებობა; WWTPs; წყლის და ნიადაგის
ჭალების საძოვრებად გამოყენების პრეწვიმის წყლის და უკონტროლო
მონიტორინგის სუსტი მექანიზმები; ეფექტური რეგუვენცია და პირუტყვისთვის სასმელი წყლის
ნაგავსაყრელებიდან ლიჩეტის
ლაციების არ არსებობა, მათ შორის სტანდარტების;
მომარაგების ალტერნატიული გზების
მდინარეებში ჩადინება.
წყლისა და ნარჩენების მართვის ეფექტური პოლიტიკის
არ არსებობა; ადგილობრივი თემის გარემოს დაცვასთან მოძიება;
დაკავშირებული ცნობიერების დაბალი დონე; ზედაპირუ- წვიმის წყლის მართვის, რეაბილიტაციის
და მშენებლობის აქტივობების განხორცილი წყლების ხარისხის მონიტორინგის სუსტი სისტემა.
ელება;
სასმელი წყლის
სასმელი წყლით მომარაგების
არსებული სისტემების რეაბილიტაციის ან ახალი
წყლის და ნარჩენების მართვის კანონების
დაბინძურება
გაუმართავი სისტემა, ან ასეთი
სისტემების მოწყობისთვის სახსრების არ არსებობა;
დახვეწა;
სისტემის არ არსებობა სოფლად;
ეფექტური რეგულაციების, კანონების, მონიტორინგის
წყლის რაოდენობის და ხარისხის მონიტოსანიტარული ზონების არ არსედა კონტროლის მექანიზმების, ასევე გარემოს დაბირინგის სისტემების დახვეწა და ადრეულ
ბობა/წყლის დაცვის ზონების არ
ნძურების კონტროლის მექანიზმების არ არსებობა;
ეტაპზე გაფრთხილების სისტემების დანეარსებობა; წყლის მომარაგების
ადგილობრივი თემების გარემოს დაცვასთან დაკავშირგვა;
ცენტრალური სისტემის მქონე ყვე- რებული ცნობიერების დაბალი დონე.
გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული საინლა სოფელში წყლის გაწმენდის
ფორმაციო კამპანიების ჩატარება.
შესაძლებლობების არ არსებობა.
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მიწის რესურსები

ზეწოლა. ანთროპოგენული და ბუნებრივი ზეწოლა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მიწის რესურსებზე
არის შემდეგი:
 მიწის მართვის არასწორი პრაქტიკები:

სუბალპური და ალპური საძოვრების, განსაკუთრებით კი ლაგოდეხის აღკვეთილის საძოვრების
გამოყენება – ლაგოდეხი ცნობილია მისი ნომადური პასტორალიზმით. ზაფხულის პერიოდში,
მწყემსებს ცხვრის ფარა გადაჰყავთ საძოვრებზე, რომლებიც განლაგებულია საბატკნეში, კაბალაში
და კუდიგორში. შემოდგომით კი საბატკნეში, გონგიჩიაში და შავი კლდის მიდამოებში. ზამთარში ფარა
მიემართება დაბლობისკენ, ხოლო ნაწილი ალაზნის ჭალებისკენ, სიღნაღში, წნორში და შოროქანში.
ლაგოდეხის აღკვეთილში არის 10 სხვადასხვა ზომის საძოვარი, და აქ დაახლოებით 22 მწყემსს მოჰყავს
თავისი ფარა. საძოვრების მოიცავს 2,137.54 ha და მიწის ნაკვეთების ზომა მერყეობს 48.38 – 571.53 ha.
ცხვრის ჯამური რაოდენობა არის დაახლოებით 15,628 (2014 მონაცემები) და ცხვრების რაოდენობა ერთ
ჰექტარ მიწაზე მერყეობს 2.7-42.3 შორის. ძოვების პროცესი არ რეგულირდება და არ კონტროლდება.
მიწის უკონტროლო, ჭარბი დამუშავება
მონოკულტურების გამოყენება

სასუქების და პესტიციდების, და ა.შ. გამოყენება.

ლაგოდეხის ალპური საძოვრები (2014)110

წყარო: დაცული ტერიტორიების სააგენტო.

o

110

წყლის ეროზიის გამო 400 ha მეტი დამუშავებული მიწა და 10,000 ha მეტი საძოვარი დაზიანებულია
მსუბუქიდან მძიმე დონემდე. ასობით ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა დატბორვის გამო
გამოუყენებელი გახდა;

ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების საძოვრების მენეჯმენტის გეგმა (პროექტი), 2016, დაცული ტერიტორიების სააგენტო,
EU/TWINNING, NACRES
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ეროზიული პროცესები მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საზაფხულო
საძოვრებს. მდინარის ნაპირების ეროზია ნაკლებად არის გამოხატული დასახლებულ და მეზობელ
ტერიტორიებზე (მაგ, მძიმე ეროზია სოფელ ნინიგორის სიახლოვეს, რომელიც გამოწვეულია ნინოსხევის
მიერ). ინტენსიური გვერდით ეროზია შეინიშნება მდინარე კაბალას გასწვრივ, ასევე მის შენაკადებზე,
განსაკუთრებით ზემო ხეჩილის, ქვემო ხეჩილის, ყარაჯალას, განჯალას და დონას მიდამოებში.
ინტენსიური და ხშირი მეწყერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სერიოზულ ზიანს აყენებს არა მარტო
სასოფლო-სამეურნეო მიწებს, არამედ ნიადაგს, ინფრასტრუქტურას და საფრთხეს უქმნის დასახლებულ
ტერიტორიებს. ნატანის რაოდენობა განსაკუთრებით იზრდება თოვლის დნობის, წვიმების პერიოდში
და ხელს უწყობს მასშტაბურ დატბორვას. მდინარე კაბალა განსაკუთრებით არის ცნობილი ნატანის
მოცულობით, რომელიც ძირითადად წყლისა და ქვებისგან შედგება. ეს მასალა გროვდება წელიწადში
2-3-ჯერ და მისი მოცულობა დაახლოებით რამდენიმე ასეულ ათას კუბურ ტონას უდრის. აღნიშნული
ვითარება სერიოზულ ზიანს აყენებს ზემო ხალიჩის და ქვემო ხალიჩის სოფლებს, ასევე მეზობელ
სასოფლო-სამეურნეო მიწებს. გარდა ამისა, მდინარე ბაისუბანს ნატანი მასალა წელიწადში 2-3-ჯერ
ჩამოაქვს. ნატანის მოცულობა 50-დან 100 ათასამდე კუბურ მეტრს მოიცავს, რაც მნიშვნელოვან
ზიანს აყენებს მსხალგორის და ბაიუბნის სოფლებს, ასევე ხელს უწყობს მიწის დაზიანებას. მსგავსი
პრობლემა ახასიათებს მდინარე ნინოსხევს, რომელსაც წყალი და ქვები მოაქვს წელიწადში 2-3-ჯერ.
ნატანის მოცულობა აქაც დიდია და რამდენიმე ათას კუბურ მეტრს შეადგენს. შესაბამისად ზიანდება
სოფელ ზიზაბავრას და გურგენიანის მიმდებარე სასოფლო-სამეურნეო მიწები. წელიწადში 2-3-ჯერ
მდინარე შრომისხევს და ლაგოდეხისხევს ნატანი მასალა ჩამოაქვს პირდაპირ ქალაქ ლაგოდეხში –
ასობით ათასი კუბური მეტრი ტალახი, ნატანი და ქვები. ზიანდება ლაგოდეხის ქვემო დასახლებები და
მიმდებარე სასოფლო-სამეურნეო მიწები. მდინარე მაწიმი ცნობილია ნატანით, რომელიც ძირითადად
წყლისა და ქვებისგან, იშვიათად ტალახის და ქვებისგან შედგება. ნატანის დაგროვება წელიწადში 2-3ჯერ ხდება და მოცულობა 50-დან 100 ათას კუბურ მეტრამდე მერყეობს. მნიშვნელოვანი ზიანი ადგება
როგორც სასოფლო-სამეურნეო მიწებს, ასევე ნიადაგს. მეწყრული პროცესები აქტიურია კაბალას,
ნინოსხევის, შრომისხევის და ლაგოდეხისხევის მიდამოებში. მეწყრული პროცესები ხშირად მეჩხერია
და ათობით ჰექტარს აღწევს. მეწყერის აქტიურობა შეინიშნება ქალაქ ლაგოდეხის ჩრდილოეთ
ნაწილში, ასევე მდინარე ლაგოდეხისხევის მარჯვენა ეროზიულ ფერდობზე. მეწყერის სიღრმე 10-15
მეტრია; სიგანე აღმატება რამდენიმე ასეულ მეტრს, ხოლო სიგრძე მერყეობს 1 და 2 კილომეტრს შორის.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნიადაგის ზედა ფენის დეგრადაციის პროცესს ართულებს დატბორვა
და მდინარეებით გამოწვეული ეროზია. წყალდიდობების დროს, მდინარე ალაზანმა დატბორა არა
მხოლოდ და სასოფლო-სამეურნეო მიწებამდეც მიაღწია, რამაც რამდენიმე ათასი ჰექტარი სასოფლოსამეურნეო მიწა წყლის ქვეშ დატოვა. განსაკუთრებით მძიმეა მდგომარეობა სოფელ ლელიანის და
ჭაბუკიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე მდინარეების კაბალა, ჭიაური და ნინოსხევის (სოფლები
ჰერეთისკარი, წითელი გოდა და სხვა) გასწვრივ. ძლიერი წყალდიდობების დროს იტბორება ასობით
ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა, რაც ხელს უწყობს ნიადაგის ზედა ფენის დეგრადაციას.111

 მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების მქონე ბუნებრივი ლანდშაფტის დეგრადაცია, მათ შორის
ჭალების, ტყის მასივის დატბორვა;
 ნიადაგის დაბინძურება ზედაპირული და სასოფლო-სამეურნეო ჩამდინარე წყლებით, უკანონო
ნაგავსაყრელები და ქიმიკატების გამოყენება:

o ერთი კონკრეტული პრობლემა, რომელიც 2015 წელს გამოვლინდა UNDP/EU-GEF პროექტის
ფარგლებში: თემის დონის ნარჩენების მართვის პრიორიტეტების გათვალისწინება
ადგილობრივი განვითარების დღის წესრიგში SCRDG-ის მიერ კახეთის რეგიონში დანერგილი
მაგალითის შესაბამისად.

მიწის მართვის ძირითადი გამოწევები/პრობლემები. მიწის მართვის ძირითადი გამოწვევები/
პრობლემები და მათი გამომწვევი მიზეზები შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.
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ტექნიკური ანგარიში-2 მდინარე რიონის და ალაზანის-იორის აუზის სწრაფი შეფასება, საქართველოს რესპუბლიკა USAID/
GLOWS პროექტი: ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს წყალშემკრებებზე. გლობალური წყლები
მდგრადობისთვის – პროგრამა – ფლორიდას საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
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მიწის მართვის ძირითადი გამოწვევები მუნიციპალიტეტში
გამოწვევის/
გამოწვევა/
პრობლემის პრობლემა
სახეობა

მიწის რაოდენობა

ნიადაგის
ხარისხი

საძოვრების დეგრადაცია

პირდაპირი/
ირიბი გამომწვევი
მიზეზი

უკონტროლო
ძოვა, ზონების
და საძოვრების
როტაციის არ
არსებობა, რაც
იწვევს საძოვრების გადაწვას.

ძირითადი გამომწვევი მიზეზი

საჭიროებები

მწყემსების ცნობიერების დაბალი
დონე, ზონირების ან სხვა რეგულაციების არ არსებობა, ან საძოვრების მართვის მდგარი ეკონომიკური
მექანიზმების სიმცირე; რეგულაციების დანერგვის მექანიზმების არ
არსებობა; ადგილობრივი ფერმერები არ არიან ინფორმირებული
წყლის, მიწის სწორად გამოყენების
და სოფლის მეურნეობის მდგრად
პრაქტიკებზე; ადამიანის და კლიმატის ცვილების მიწის ეროზიაზე
ზემოქმედების სამეცნიერო ცოდნის
ნაკლებობა; და ა.შ.

 ეროზიული და დაზიანებული
სასოფლო-სამეურნეო მიწების
აღრიცხვა;
 საძოვრების აღწერა და
საძოვრების მართვის გეგმის
შემუშავება (გარდა ალპური
საძოვრებისა); საძოვრების
გამოყენებაზე ნორმების შემოღება
და ლაგოდეხის საძოვრების
მართვის გეგმის შემუშავება;
საძოვრებზე კონტროლის
განხორციელება, რეგულირება,
შემოსაზღვრა, ტერიტორიის
ქვებისგან გასუფთავება,
სარეველების კონტროლის
მიწების
არასწორი სასოსასოფლო-სამეურნეო მიწის გამოზომების მიღება, საძოვრების
ეროზია და ფლო-სამეურნეო
ყენების ეფექტური პოლიტიკის არ
გამოყენების გრაფიკის მომზადება
ნაყოფიერი პრაქტიკები და
არსებობა, მათ შორის მიწის გამოდა როტაციის შემოღება.
ნიადაგის
მიდგომები; ეროყენების დაგეგმვის და დანერგვის
მწყემსების ცნობიერების
დაკარგვა;
ზიის კონტროლის მექანიზმების არ არსებობა; სწორი
ამაღლება; რეგულაციების დახვეწა;
სასოფლო- და მიწის დაცვის
პრაქტიკების შესახებ ადგილობრივი  ნიადაგის ხარისხის შესწავლა და
-სამეურნეო მექანიზმების
მოსახლეობის ცნობიერების დაბაშესაბამისი პრაქტიკების დანერგვა;
მიწების
არ არსებობა;
ლი დონე; ცოდნის და მონაცემების
 საირიგაციო სისტემების
დატბორვა DRR ინფრასტნაკლებობა კლიმატის ცვლილებებზე,
რეაბილიტაცია;
და მოსარუქტურის მძიმე
და კლიმატით გამოწვეული საფრ ბუნებრივი კატასტროფებისთვის
ხლეობის
მდგომარეობა/არ თხეებზე და მიწის რესურსებზე მათ
მზადყოფნის და რეაგირების
პრიორიტე- არსებობა; საქარე ზეგავლენაზე; ადრეულ ეტაპზე გაფრგეგმის მომზადება;
ტები
ზოლების განათხილების სისტემის არ არსებობა.
 DRR ინფრასტრუქტურის აღდგენა;
დგურება; საძო აგრო-მეტეოროლოგიური და
ვრების ზედმეტად
გეოლოგიური მონიტორინგის
გამოყენება; ხეგანხორციელება, საფრთხეების
ტყის უკონტროლო
შეფასების და გაფრთხილების
მოპოვება; მიწის
სისტემის შემუშავება;
გამოყენების
 ორგანული ფერმერობის
ცვლილება; კლიხელშეწყობა;
მატით გამოწვეუ ტრადიციული ფერმერული
ლი საფრთხეები.
აქტივობების წახალისება;

კანონების დანერგვის
მიწათსარგებმიწის გამოყენების არასწორი
შესაძლებლობების გაძლიერება
ლობის არასწოპრაქტიკები; კლიმატის ცვლილება
და ფერმერების ცნობიერების
რი პრაქტიკები.
ამაღლება;
ცვლილება კლიმა
მიწის ეროზიის კონტროლის
ტის ფაქტორებში.
ზომების დანერგვა;
 საირიგაციო სისტემების
ნიადაგის
ნაგავსაყრელექიმიკატების სწორი გამოყენების
რეაბილიტაცია/განვითარება;
დაბინძუბიდან და სასაარასათანადო ცოდნა; ნიადაგის
 გვალვის და წყალდიდობის
რება
ფლაოებიდან
ხარისხის განმსაზღვრელი რეგულაშესახებ ადრეულ ეტაპზე
დამბინძურებციების და კანონების დანერგვის
შეტყობინების სისტემის დანერგვა;
ლების გაჟონვა;
მექანიზმების ნაკლებობა; გარემო
ფერმერების შესაძლებლობების
დაუმუშავებელი
დაბინძურების კონტროლის რეგულადა ცნობიერების ამაღლება;
ნარჩენი წყლების ციებისა და/ან ეკონომიკური მექა მუნიციპალური, საყოფაცხოვრებო,
მიწის ზედაპირზე ნიზმების არ არსებობა; ფინანსური,
ასევე სახიფათო ნარჩენების
დაღვრა; პლასტტექნიკური და ადამიანური რესურსემართვის გაუმჯობესება, მათ
მასის მასალების
ბი ნაკლებობა გარემოს დაცვის პოშორის ნარჩენების შეგროვების და
შემცველი მიწების ლიტიკის, მათ შორის ნარჩენების და
განკარგვის პროცესების დახვეწა;
დამუშავება.
ნარჩენი წყლების მართვის პოლინარჩენების განცალკევების
ტიკების დანერგვისთვის; ორგანულ
სისტემის შემოღება;
ფერმერობასთან დაკავშირებული
 სასოფლო-სამეურნეო მიწის
ცნობიერების დაბალი დონე;
დაბინძურების შესწავლა;
დეკონტამინაციის საპილოტე
პროექტის დაწყება; ფერმერების
ცნობიერების ამაღლება;
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ტყის რესურსები

ზეწოლა. ანთროპოგენული ზეწოლა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსებზე არის შემდეგი:
 არაკონტროლირებადი ჭრა:

o ტყის ჩეხვა, მათ შორის ახალგაზრდა, ჯანმრთელი ხეების ჭრა მარტივად მისადგომ ადგილებში;
o არაეფექტური სანიტარული ჭრა, ან მსგავსი პრაქტიკის არ არსებობა;
o ტყეების წაქცეული ხეებისგან გაწმენდის პრაქტიკის არ არსებობა;

o უკანონო ხის ჭრა შეშის მოპოვების და სამშენებლო მასალების წარმოების მიზნით;
o ტყეებში გზების მშენებლობა გარემოს საკითხების გათვალისწინების გარეშე.

 ტყის ტერიტორიაზე პირუტყვის საძოვრად გაყვანა;

 ადგილობრივი მოსახლეობის და ტურისტების მიერ ტერიტორიის უკანონო დაბინძურება;

 ხელოვნური ტყის ხანძრები, რომლებიც ჩნდება ტურისტების, ადგილობრივი მოსახლეობის,
მწყემსების და მუშების მიერ საგზაო ინფრასტუქტურის მოწყობის სამუშაოების დროს.
ბუნებრივი ზეწოლის კუთხით გასათვალისწინებელი ფაქტორებია:

 CC და CC გამოწვეული კლიმატის ცვლილება – ტემპერატურის მატება და მშრალი/გვალვიანი
დღეების მატება, რაც იწვევს წყლის ნაკლებობას და ხეების გახმობას; წყალდიდობის რაოდენობის
მატება, რაც იწვევს ტერიტორიის დიდი ნაწილის დაჭაობებას, მათ შორის ტყის სიახლოვეს
საცხოვრებელი სივრცეების დატბორვას;
 გეოლოგიური საფრთხეები – კერძოდ, მეწყერი, ღვარცოფი და წყალდიდობა, რაც იწვევს ფერდო
ბების დესტაბილიზაციას, ეროზიას და მიწის, მათ შორის ტყის მასივის მნიშვნელოვანი ნაწილის
დაკარგვას. გეოლოგიურ საფრთხეებს ამწვავებს მიმდინარე კლიმატური ცვლილებები;
 ხანძრები, რომლებიც გამოწვეულია მზარდი ტემპერატურით და გვალვით.

ზემოქმედება. ჩამოთვლილი ფაქტორებით გამოწვეული ზემოქმედება არის შემდეგი:

 გაუტყეურება, ტყის მასივის და ხე-ტყის მარაგის შემცირება – GFW-ის მონაცემებით, საქართველოში
ტყის საფარი 2000 წელთან შედარებით 2019 წელს 220.56 ha-ით შემცირდა.

o ახალგაზრდა და ზრდასრული, ჯანმრთელი ხეების დაკარგვა, ძველი და გადამწიფებული ხეების, ასევე
დაზიანებული და მკვდარი ხეების რაოდენობის ზრდა;
o ტყის საფარის სიმჭიდროვის შემცირება;
o ტყის ნიადაგის ეროზია.

ტყის მართვის მთავარი გამოწვევები/პრობლემები. ტყის მართვის კონცეფციის, ლაგოდეხის
ტყის მართვის გეგმის, ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის 2017 და 2020 საფუძველზე, ასევე
დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის შედეგად განისაზღვრა ტყის მართვის ძირითადი
გამოწვევები და პრობლემები, რომლებიც გამომწვევ მიზეზებთან და საჭიროებებთან ერთად
შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.

102

ლაგოდეხი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ტყის მართვის მთავარი გამოწვევები
გამოწვევის/
პრობლემის
სახეობა
ხე-ტყის
რესურსის
რაოდენობა

გამოწვევა/
პრობლემა
გაუტყეურება/
ტყის მასივის
და ხე-ტყის
რესურსების
შემცირება

პირდაპირი/ირიბი
გამომწვევი მიზეზი

ძირითადი გამომწვევი
მიზეზი

ხე-ტყის რესურსების
არასწორი
მოხმარება, მათ
შორის უკონტროლო/
უკანონო ჭრა შეშის
და სამშენებლო
მასალების
დამზადების მიზნით;
ტყის ეკოსისტემის
საქონლის საძოვრად
გამოყენება; ტყის
მოვლის და აღდგენის
ზომების არ არსებობა;
ტყის დაბინძურება
დანაგვიანებით;
კლიმატით
გამოწვეული
ბუნებრივი
საფრთხეები,
მავნებლებით
დაავადება; ტყის
ხანძრები.

ხის ჭრის არაეფექტური
მეთოდები – გაკაფვა,
ჯანმრთელი ხეების ჭრა;
ტყის დაცვის ზომების
ნაკლებობა/არ არსებობა;
სანიტარული ჭრისთვის,
მავნებლების კონტროლის
და ტყის აღდგენისთვის
აუცილებელი ფინანსური
და ტექნიკური რესურსების
ნაკლებობა; ენერგიის
ალტერნატიული წყაროების
არასათანადო გამოყენება;
მყარი მუნიციპალური
ნარჩენების არასწორი
მართვა; ადგილობრივი
მოსახლეობის დაბალი
სოციალურ-ეკონომიკური
დონე; შეზღუდული წვდომა
ენერგიის ალტერნატიულ
წყაროებზე ან ასეთი
წვდომის არ არსებობა (მაგ,
ბუნებრივი აირი); ტყის
აღწერის და მონიტორინგის
არაეფექტური სისტემა;
კანონების დანერგვის
არაეფექტური სისტემა;
ადგილობრივი
დაინტერესებული
მხარეების და ტურისტების
შეზღუდული ცნობიერების
დონე ტყის მნიშვნელობაზე,
შენარჩუნებაზე, და ტყის
ხანძრებზე. კლიმატური
ცვლილებები

საჭიროებები
 ყველა სახის ჭრის განხორციელება ხე-ტყის მარაგზე წლიური მოთხოვნის
გათვალისწინებით;
 ყველა სახის ჭრის დროს 4-5 ზრდასრული, მოხუცი და გამხმარი ხის
დატოვება, რადგან ასეთი ხეები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ
ეკოსისტემის ჰაბიტატის შენარჩუნებაში, მცენარეების რეგენერაციაში,
ნიადაგის დატენიანებაში და ა.შ.
 მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების მქონე სივრცეების იდენტიფიცირება
და გამოყოფა ბიომრავალფეროვნების, წითელ წიგნში შეტანილი
სახეობების და ენდემური სახეობების შესანარჩუნებლად. ასევე,
მონიტორინგის, კონსერვაციის და დაცვის ზომების მიღება;
 ტყის მონიტორინგის სისტემების დახვეწა და ტყის მდგომარეობა უწყვეტი
კონტროლი, შესაბამისი ზომების მიღება, ბუნებრივის საფრთხეების
შედეგებზე რეაგირება, და ა.შ.;
 ეროზიის კონტროლის ზომების დანერგა;
 ტყის გზების მშენებლობა/რეაბილიტაცია გარემოს უსაფრთხოების
პირობების დაცვით;
 საქონლის ძოვების ნორმების და წესების დანერგვა;
 ადგილობრივი მოსახლეობის ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფა;
 ენერგო-ეფექტური (მაღალი ეფექტურობის შეშის ღუმელები და ა.შ.)
და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების (ბიო-აირი, მზის წყლის
გამაცხელებელები, და ა.შ.) გამოყენება ადგილობრივი მოსახლეობის
მიერ;
 შეშაზე ზუსტი მომთხოვნის განსაზღვრა და ჭრის ნორმების დამტკიცება;
 მავნებლების შეფასება, მონიტორინგი და კონტროლის ზომების
დანერგვა (მაგ, ფერომონის ხაფანგების გამოყენება);
 სელექციური, სანიტარული ჭრის განხორციელება შედარებით
დეგრადირებულ ტერიტორიებზე და ისეთ მასივების კაფვა, სადაც ხეების
30% გამხმარი და მომაკვდავია;
 ტყის აღდგენით ზომების დანერგვა;
 ბუნებრივი რეგენერაციის ზომების მიღება, მათ შორის ნიადაგის
კულტივაცია, დარგვა, შემოღობვა, და ა.შ.;
 საზოგადოების, მწყემსების და ტურისტების ცნობიერების ამაღლება,
ტყის მნიშვნელობაზე და შენარჩუნებაზე ინფორმაციის მიწოდება;
 მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვის და შესაბამისი კანონების
დახვეწა; ადგილობრივი მოსახლეობის და სხვა დაინტერესებული
მხარეების ცნობიერების ამაღლება დაბინძურების უარყოფით მხარეებზე;
 მწყემსვის ტრადიციული პრაქტიკების პოპულარიზაცია;
 კანონების აღსრულება და ხანძართან ბრძოლის შესაძლებლობების,
მათ შორის შესაბამისი უწყებების ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ტყის
ხანძრებთან დაკავშირებული ცნობიერების ამაღლება.
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ბიომრავალფეროვნება

ზეწოლა. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბიომრავალფეროვნებაზე ზეწოლა გამოიხატება ასე:

 არაკონტროლირებადი ნადირობა და თევზაობა, მათ შორის ბრაკონიერობა დაცულ ტერიტორიებზე
– დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის მონაცემებით 2018-2019 წლების დარღვევების
სტატისტიკა ასე გამოიყურება:
o
o
o

2018: ბრაკონიერობის/კანონდარღვევის 16 შემთხვევა; უკანონო ნადირობის 3 შემთხვევაში და
შეიარაღებული პირების/ბრაკონიერების დაკავების 4 შემთხვევა;
2019: ბრაკონიერობის/კანონდარღვევის 13 შემთხვევა; უკანონო ნადირობის 3 შემთხვევა;

დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის გათვლებით, ყოველი 10 დარღვევიდან ფიქსირდება
მხოლოდ 1.

 საძოვრების მართვის პრობლემა – დეტალურად არის განხილული წინა ქვეთავში;

 მწყემსვა – ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე ფიქსირდება უკანონო მწყემსვის დაახლოებით
11 შემთხვევა (მთლიანი რაოდენობის 13%), რაც მეორე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ჭაჭუნას
დაცულ ტერიტორიაზე დაფიქსირებული შემთხვევების შემდეგ;112
 ხე-ტყის მოპოვება, მათ შორის უკანანო ჭრა – დეტალურად არის განხილული წინა ქვეთავში;
 ქვიშის და ღორღის მოპოვება – დეტალურად არის განხილული წინა ქვეთავში;
 საქარე ზოლების, როგორც ჩიტების და ცხოველების უსაფრთხო
ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელოვანი კორიდორების განადგურება;

კუნძულების,

ასევე

 ხელოვნური და ტყის ხანძრები;

 ინვაზიური სახეობების შემოყვანა;

 ზედაპირული წყლებისა და ნიადაგის დაბინძურება სასოფლო-სამეურნეო წყლებით, დაუმუშავე
ბელი მუნიციპალური, ოჯახური და ინდუსტრიული ნარჩენი წყლებით, და უკანონო დაბინძურებით;

 დაბინძურება და უკანონო დანაგვიანება აღკვეთილის ტერიტორიაზე – ლაგოდეხის დაცული
ტერიტორიების ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 2017 წლის ნარჩენების მართვის გეგმა შემუშავდა
USAID/CENN პროექტის ხელშეწყობით: ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიების საქართველოს
რეგიონებში (WMTR – II ფაზა). ვიზიტორები დიდ ზეგავლენას ახდენენ ბუნებრივ ეკოსისტემებზე
და ჰაბიტატზე დაბინძურების კუთხით. ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიას წლიურად 55,000-ზე
მეტი ადამიანი სტუმრობს და მათი რაოდენობა წლიურად საშუალოდ 5%-ით იზრდება (მაგ, 55,519
ვიზიტორი 2017 წელს, 57,472 – 2018 წელს და 59,761 – 2019 წელს). ამ რიცხვებში გათვალისწინებული არ
არის იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც დაცულ ტერიტორიას პიკნიკის გამართვის მიზნით
სტუმრობს. ტურისტული სეზონი იწყება მაისში და სექტემბრის ბოლომდე გრძელდება. სტუმრების
მაქსიმალური რაოდენობა აგვისტოს თვეში ფიქსირდება. მიუხედავად იმისა, რომ შესასვლელში
განთავსებულია სპეციალური კონტეინერები მათი რაოდენობა არ აკმაყოფილებს სტუმრების
საჭიროებებს, რადგან კონტეინერების რაოდენობა არ არის განსაზღვრული ნარჩენების და
ვიზიტორების მიერ გამომუშავებული ნარჩენების დაანგარიშების საფუძველზე. გარდა ამისა, ბევრ
საჯარო სივრცეში არ არის სანაგვე ყუთი, ან მათი რაოდენობა მცირეა. ზემოთჩამოთვლილი იწვევს
კონტეინერების გავსებას, ან დაბინძურებას იქ, სადაც სანაგვეები არ არის. ძირითად ბილიკებზე
მოქმედებს პოლიტიკა „რასაც შეიტან ის უნდა გამოიტანო“. თუმცა, შესაბამისი რეგულაციების,
ნიშნების/ბანერების არ არსებობა და საზოგადოებრივი ცნობიერების დაბალი ხარისხი ართულებს
ამ პოლიტიკის დანერგვას. მეტიც, არ ხდება მშრალი და სველი MSW განცალკევება და გადამუშავება,
რადგან ეს მიდგომა მუნიციპალიტეტში ჯერ არ არის დანერგილი.
რაც შეეხება ბუნებრივ ზეწოლას, CC და CC გამოწვეული ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური
საფრთხეები არის ის მთავარი ფაქტორები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს ადგილობრივ
ბიომრავალფეროვნებაზე.
112

წყარო: დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 2018 წლის ანგარიში.
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ზეგავლენა. მუნიციპალიტეტის ბიომრავალფეროვნებაზე ზეგავლენას ახდენს შემდეგი ფაქტორები:

 ჰაბიტატის/ეკოსისტემების დეგრადაცია, ფრაგმენტაცია და დაკარგვა, განსაკუთრებით სუბალპურ
და ალპურ მდელოებზე, რომლებიც გამოიყენება საძოვრებად, ასევე ჭალებში და მთის ტყიან
მასივებში;

 ხმელეთისა და წყლის ბინადრების განადგურება, მათ შორის ადგილობრივი და ენდემური
სახეობების.

ბიომრავალფეროვნების მართვის მთავარი გამოწვევები/პრობლემები. ბიომრავალფეროვნების
მართვის გამოწვევები/პრობლემები, ასევე პირდაპირი და ირიბი გამომწვევი მიზეზები და საჭიროებები,
რომლებიც გამოვლინდა წინამდებარე კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ზემოქმედების სწრაფი
ანალიზის შედეგად. ასევე ხელმისაწვდომი კვლევები და გეგმები, ადგილობრივ დაინტერესებულ
მხარეებთან კონსულტაციების საფუძველზე შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.
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ბიომრავალფეროვნების მართვის გამოწვევები
გამოწვევის/
პრობლემის
სახეობა

ეკოსისტემები/
ჰაბიტატი და
სახეობები

გამოწვევა/
პრობლემა

პირდაპირი/ირიბი
გამომწვევი მიზეზი

ძირითადი გამომწვევი
მიზეზი

 ბუნებრივი
ეკოსისტემების და
ბიომის დეგრადაცია (განადგურება,
მოდიფიკაცია
და ტრანსფორმაცია)
 ადგილობრივი სახეობების დაკარგვა

უკონტროლო მწყემსვა;
ინტენსიური ჭრა; ინვაზიური
სახეობების გავრცელება; ბრაკონიერობა და უკონტროლო
ტურიზმი; ადამიანის მიერ გამოწვეული ხანძრები; ტერიტორიების წმენდა სოფლის-მეურნეობის განვითარებისთვის;
დაბინძურება; ქვიშის და
ღორღის მოპოვება; წყლების
დაბინძურება სხვადასხვა
მასალებით; დაცული ტერიტორიების დაბინძურება; საქარე
ზოლების განადგურება; CC
და კლიმატით გამოწვეული
ბუნებრივი საფრთხეები

შეუსაბამო სამართლებრივი-მარეგულირებელი, პოლიტიკური და
ინსტიტუციური ჩარჩოები ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის და მდგრადი გამოყენებისთვის;
საძოვრების მართვის რეგულაციების, მათ შორის მონიტორინგის
და კონტროლის მექანიზმების არ
არსებობა; ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის და დაცვის
შეზღუდული შესაძლებლობები
დაცული ტერიტორიაზე და მის
გარეთ. მათ შორის ტექნიკური და ფინანსური რესურსების
და კვალიფიციური კადრების
ნაკლებობა; სიღარიბის მაღალი
დონე; CC და ბუნებრივ საფრთხეებთან, ბიომრავალფეროვნებაზე
ზემოქმედებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ნაკლებობა;
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და დაცული ტერიტორიების
თანამშრომლების შეზღუდული
შესაძლებლობები სტიქიურ უბედურებებზე რეაგირების კუთხით;
წყლის და ნიადაგის დაბინძურების შეზღუდვის ტექნოლოგიების
არ არსებობა; დაზიანებული DRR
ინფრასტრუქტურა, და ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენის/მოწყობისთვის საჭირო სახსრების
ნაკლებობა

საჭიროებები
 კანონების გატარების მექანიზმების დახვეწა და რეინჯერების უფლებამოსილების გაზრდა, რათა მოხდეს ბიომრავალფეროვნების ბრაკონიერებისგან და უკანონო ჭრისგან დაცვა;
 ნადირობის და თევზაობის წესების შემოღება;
 ეფექტური მარეგულირებელი ზომების და იმპლემენტაციის ზომების
მიღება ალპური საძოვრების მართვისთვის;
 ინვაზიური სახეობების, მათ შორის ადგილობრივი სახეობების მონიტორინგისა და კონტროლის პროგრამების შემუშავება და დანერგვა;
 ბიომრავალფეროვნებაზე და აუცილებელ პრაქტიკებზე საზოგადოების
ცნობიერების ამაღლება;
 ეკო-საგანმანათლებლო ცენტრების და ლაბორატორიის მოწყობა ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე;
 სანიტარული ინფრასტრუქტურის მოწყობა დაცულ ტერიტორიაზე;
 გარემოს დაცვის დამატებითი საგანმანათლებლო აქტივობების დანერგვა ეკო-კლუბების საშუალებით;
 ტყის და მიწის დეგრადაციის შემცირების/თავიდან არიდების მიზნით
სტრუქტურული და არა-სტრუქტურული ზომების მიღება;
 ეკო და დაცულ ტერიტორიებზე ტურიზმის პოპულარიზაცია;
 ენერგიის ალტერნატიული წყაროების და ენერგო-ეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენება;
 კლიმატის დაცული ტერიტორიების ტყეებზე და ბიომრავალფეროვნებაზე
ზემოქმედების შეფასება;
 წყლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
 მიწის მართვის მდგრადი პრაქტიკების დანერგვა, მათ შორის მავნებლების მართვის პრაქტიკების ინტეგრირება;
 მოპოვებითი სამუშაოების გარემოზე ზემოქმედების შეფასება; ქვიშის და
ღორღის მოპოვების ლიცენზიის მფლობელებისთვის გარემოსდაცვით
მოთხოვნების დაკისრება;
 ჭალების და მთის ტყეების აღდგენითი ზომების დანერგვა;
 DRR/მზადყოფნის და რეაგირების შესაძლებლობების განვითარება
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თანამშრომლების, რეინჯერების და
მოხალისეების დონეზე;
 დაცულ ტერიტორიებზე ნარჩენების მართვის გეგმის დანერგვა; დაცულ
ტერიტორიაზე წარმოქმნილ ნარჩენების საშუალო რაოდენობის გამოთვლა; ნარჩენების შემადგენლობის შესწავლა; WGI და MSW გათვლებზე
დაყრდნობით საჭირო სანაგვე ყუთების/კონტეინერების რაოდენობის
გამოთვლა; კონტეინერების შესაბამისი ფორმის და განთავსების ადგილის განსაზღვრა; კონტეინერების შეძენა და ტერიტორიის შესასვლელში
და პიკნიკის მოწყობის სივრცეებში განლაგება; განცალკევების/დახარისხების პროგრამის დაწყება (სასურველია ორი ან სამი კონტეინერის
დაყენება ნარჩენების სახეობების მიხედვით; საწყის ეტაპზე შეიძლება
დახარისხების მარტივი ფორმების გამოყენება); ტერიტორიაზე მოქმედი
პოლიტიკის შესახებ მაფრთხილებელი ნიშნების დაკიდება „რაც შეგვაქვს, ის გამოგვაქვს“. პერიოდული მონიტორინგი ბილიკებზე, ვიდეო ხაფანგების მონტაჟი, ტერიტორიის პერიოდული დასუფთავების აქტივობებში
ადგილობრივი მოსახლეობის, მათ შორის ეკო-კლუბის წევრების ჩართვა.
დაბინძურებასთან დაკავშირებული კამპანიის წამოწყება.
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ეფექტი/შედეგები

P3 – (გარემო) – პრობლემების ხის ანალიზი
ბუნებრივი რესურსების შემცირება, რაც გამოწვეულია
ადგილობრივების საყოფაცხოვრებო საჭიროებებით და
ბოლოს იწვევს სოფლად სიღარიბის ზრდას

გარემოს ხარისხის, საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის და კეთილდღეობის გაუარესება

1. ხმელეთისა და წყლის ეკოსისტემების დაზიანება,
მდინარის წყლის, ჭალების, სახნავი
მიწების და საძოვრების ცვლილება

ეკონომიკური აქტივების დაკარგვა და საარსებო
საშუალებების გაუარესება, რაც აფერხებს
სოფლის განვითარებას
3. კლიმატური პირობებით გამოწვეული
ბუნებრივი საფრთხეების ზრდა
(მეწყერი, ღვარცოფი, წყალდიდობა)

2. წყლის და ნიადაგის ხარისხის გაუარესება

საკვანძო პრობლემა: ადამიანის მიერ და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული გარემოს დეგრადაცია

გამომწვევი მიზეზები

1. გარემოს და ბუნებრივი
რესურსების მართვის შეუსაბამო
ტექნოლოგიების და
პრაქტიკების გამოყენება
1.1 წყლის მართვის არა ინტეგრირებული/არა კონტროლირებადი
მართვის პრაქტიკის და
ტექნოლოგიის გამოყენება
1.2 მიწის, ტყის და
ბიომრავალფეროვნების
მართვის შეუსაბამო პრაქტიკა
1.3 ნარჩენების მართვის შეუსაბამო
პრაქტიკის და
ტექნოლოგიების გამოყენება
1.4 RE/EE ტექნოლოგიების
შეზღუდული გამოყენება
1.5 CCA/DRR პრაქტიკის და
ტექნოლოგიის შეზღუდული
გამოყენება

ყოვლისმომცველი სფერო ინფრასტრუქტურა

2.გარემოს და ბუნებრივი
რესურსების
მართვასთან, CCA/DRR
და RE/EE გამოყენებასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
და ცოდნის ნაკლებობა
2.1 გარემოსთან დაკავშირებული
მონაცემების და მონიტორინგის
სისტემების, მათ შორის ჰიდრომეტრული, გეოლოგიური/აგრომეტეოროლოგიური და ბიომრავალფეროვნების მონიტორგინის და
პროგნოზირების სისტემების სიმცირე
2.2 წყლის რესურსების
ინტეგრირებულ მართვასთან,
SLM და სატყეო საქმესთან
დაკავშირებული ცოდნის ნაკლებობა
2.3 წყლის ინტეგრირებული მართვის
ცოდნის და შესაძლებლობების
ნაკლებობა

3. დაზიანებული ან არ არსებული
გარემოს დაცვის და CCA/DRR
საბაზისო ინფრასტრუქტურა

4. შეზღუდული წვდომა
გარემოს დაცვის და
CCA/DRR დაფინანსებაზე

3.2 დაზიანებული ან
არ არსებული
წყლის ინფრასტრუქტურა

4.2. შეზღუდული
სახელმწიფო დაფინანსება
გარემოს დაცვისთვის

3.3. დაზიანებული ან
არ არსებული
DRR ინფრასტრუქტურა

5. ადგილობრივი თემების,
მათ შორის ახალგაზრდების
შეზღუდული მონაწილეობა
გარემოსთან დაკავშირებული
გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში

6. ქალთა შეზღუდული
მონაწილეობა გარემოსთან
დაკავშირებული
გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში

5.1 ახალგაზრდული გარემოსდაცვითი პროგრამების
4.3. ეფექტური ეკონომიკური
შეზღუდული რაოდენობა
ხელსაწყოების, მაგ, დაბინძურების და ბუნებრივი რესურსე- 5.2 ახალგაზრდული და თემის
გარემოსდაცვითი
ბის გადასახადების შეზღუდუინიციატივების
ლი გამოყენება/არ არსებობა
დაბალი ხელშეწყობა
4.4. არა სახელმწიფო
დაფინანსების შეზღუდული/
5.3 ეკოკლუბების მცირე
მწირი ხელმისაწვდომობა
რაოდენობა და
(თემის და კერძო
შესაძლებლობები
სექტორის დონეზე)

2.4 CCA/DRR დაკავშირებული ცოდნის
და შესაძლებლობების ნაკლებობა

ყოვლისმომცველი სფერო სოფლის მეურნეობა

ყოვლისმომცველი სფერო მმართველობა

ყოვლისმომცველი სფერო ეკონომიკა - ტურიზმი

ყოვლისმომცველი სფერო ჯანდაცვა და სოციალური
კეთილდღეობა, მათ შორის
ახალგაზრდების და
გენდერული კუთხით
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P3 – (გარემო) – შესაძლო ინტერვენციების შეჯამება

ქვემოთ მოკლედ არის შეჯამებული მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციები. ინტერვენციები წარმოდგენილია ფართოდ
განსაზღვრული პოლიტიკის ხელსაწყოების საპირისპიროდ, რომლებიც რეკომენდირებულია OECD სოფლის პოლიტიკის მიდგომით ამ
კონკრეტული პრიორიტეტისთვის – საზოგადოება, შესაბამისი სოციალური ასპექტები. შემოთავაზებულ ინტერვენციებთან დაკავშირებული
დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ამ დოკუმენტის დანართში.
შემოთავა
ზებული ინტერვენციები

დეტალური კომენტარი

მუნიციპა
ლიტეტის საჭიროებებთან
შესაბამისობა

OECD
ყოვლის
პოლიტიკის
მომცველი
ხელსაწყო პროგრამები

გარემოს
მდგრადობის შენარჩუნება

P3-EN03 – 04.
საზოგადოების
კლიმატით
გამოწვეულ
ბუნებრივ
საფრთხეებთან
ადაპტაციის
ხელშეწყობა

ინტერვენცია მიზნად ისახავს კლიმატით გამოწვეულ ბუნებრივ საფრთხეებთან – ღვარცოფი, წყალდიდობა, მეწყერი, ზვავი, ტყის ხანძრები – ადაპტაციას, რაც გამოწვეულია ბუნებრივი და ეკონომიკური აქტივების დეგრადაციით, საცხოვრებელი პირობების გაუარესებით, რასაც საბოლოოდ სოფლის
გაღარიბების და განვითარების შეფერხებისკენ მივყავართ. ყურადღება გამახვილდება ცნობიერების
ამაღლებაზე და CCA/DRR პრევენციაზე, სამიზნე მუნიციპალიტეტების სახელმწიფო უწყებების (ტყის რეინჯერები), ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და თემების, მათ შორის სკოლის მოსწავლეების მზადყოფნის და რეაგირების შესაძლებლობების განვითარებაზე. აღნიშნული მიიღწევა ცოდნის მიღებით (არსებული CC რისკების შეფასების კვლევის განახლება, მზადყოფნის უნარების განვითარების პროგრამის
მომზადება, გეოლოგიური და აგრო-მეტეოროლოგიური მონიტორინგის ქსელის შექმნა/გაფართოება,
CCA/DRR ზომების დანერგვის ხელშეწყობა, სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაცია/მოწყობა, ფერდობების სტაბილიზაცია და ეროზიის საწინააღმდეგო ზომების მიღება – ხეების დარგვა და ა.შ.), ინტერვენცია
მიმართული იქნება CCA/DRR პრობლემებზე, რომლებიც ადგილობრივი გარემოს, ბუნებრივი რესურსების
და ეკონომიკური აქტივების დეგრადაციის მთავარი გამომწვევია. CCA/DRR NEAP, სოფლის და სოფლის
მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის, ეროვნული DRR სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის, რეგიონალური განვითარების გეგმის, ლაგოდეხის განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტული სფეროა. მეტიც,
CCA/DRR ადგილობრივი დაინტერსებული მხარეების, მათ შორის LAG წევრების მიერ ENPARD 2 და ENPARD
3 პროექტების ფარგლებში დასახელდა ერთერთ მთავარ პრიორიტეტად.

CC ადაპტაცია

ინფრასტრუქტურა, არა-ფერმერული ეკონომიკა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ტურიზმი,
DRR, მმართველობა

P3-EN01-02.
ბუნებრივი
რესურსების
ინტეგრირებული მართვა

ინტერვენცია მიზნად ისახავს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების მართვასთან დაკავშირებულ
პოლიტიკებზე, პრაქტიკებზე და ტექნოლოგიებზე ცოდნის, შესაძლებლობების და მათი გამოყენების
მნიშვნელობაზე ცნობიერების ამაღლებას. გარემოს დაცვის სფეროში განსაკუთრებული ყურადღება
გამახვილდება MSW, რადგან მუნიციპალური ნარჩენები ყველაზე დიდ ზეგავლენას ახდენს ბუნებრივ
რესურსებზე, და აფერხებს სოფლის განვითარებას (სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და ა.შ.). ბუნებრივი რესურსების მართვის კუთხით, ყურადღება მიექცევა როგორც რბილ, ასევე მკაცრ მეთოდებს,
რაც შეამცირებს ანთროპოგენურ და ბუნებრივ ზეწოლას წყალზე, მიწის და ბიოლოგიურ რესურსებზე.
ინტერვენცია მიმართული იქნება გარემოს (კერძოდ, ნარჩენების მართვა) და ბუნებრივი რესურსების
(წყალი, მიწა და ბიოლოგიური რესურსები, ტყის ჩათვლით) მართვის საკითხებისკენ და ზოგიერთი სხვა
მნიშვნელოვანი გამომწვევი მიზეზებისკენ, რომელთა დადგენაც მოხდა ზემოქმედების და პრობლემების ხის ანალიზის საფუძველზე. აღნიშნული საკითხები შეტანილია პრიორიტეტებში სხვადასხვა
ეროვნული და ადგილობრივი დონის სტრატეგიებსა და გეგმებში, როგორიც არის NEAP, სოფლის განვითარების სტრატეგია, სოფლის-მეურნეობის განვითარების სტრატეგია, რეგიონალური განვითარების
სტრატეგია, ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია, ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, ალაზანი-იორის მდინარის აუზის გეგმის პროექტი, და
ლაგოდეხის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა. მეტიც, ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის LAG წევრებთან ENPARD 2 და ENPARD 3 ფარგლებში ჩატარებული კონსულტაციების
დროს განისაზღვრა ბევრი ზომა, რომელიც უნდა დაინერგოს ამ ინტერვენციის ფარგლებში.
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გამჭოლი
პრიორიტეტები (P4)
ინფრასტრუქტურა

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის აღწერა
სოფლის-ქალაქის კავშირი

12

ლაგოდეხი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

6. ყოვლისმომცველი პრიორიტეტები (P4)

ამ თავში განხილულია ისეთი ყოვლისმომცველი საკითხები, როგორიც არის ინფრასტრუქტურა და
სოფლის-ურბანული კავშირები.

ინფრასტრუქტურა

ანგარიშის ამ ნაწილში წარმოდგენილია ინფორმაცია სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის მნიშვნე
ლობაზე, ასევე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ზოგადი პირობებით კმაყოფილების შეფასება, რაც
ეფუძნება ჩატარებული კვლევის შედეგებს. აქვე წარმოდგენილია სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის
აღწერილობა, რომელიც ძირითადად ეფუძნება მუნიციპალიტეტის ოფიციალური უწყებებიდან
მიღებულ ინფორმაციას.

ინფრასტრუქტურის კუთხით გასათვალისწინებელი ზოგადი საკითხები113

ინფრასტრუქტურა ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. ბიზნესის
დაწყების ალბათობა არსებითა მწირია, როდესაც სოფელს კანალიზაციის (0.394s), გაზიფიკაციის
(0.231), ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის (0.523) პრობლემა აქვს. როდესაც სოფელში არსებობს ისეთი
პრობლემა, როგორიცაა მოუწესრიგებელი საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის არა-სასოფლო
სამეურნეო საქმიანობაში ჩართვის ალბათობა არსებითად მცირდება (0.552-ჯერ). ამ მიგნებების
შესაბამისად, როდესაც ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა უმჯობესდება იზრდება
მოსახლეობის არა-ფერმერულ აქტივობებში ჩართვის ალბათობაც (2.39-ჯერ).
ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები ყველაზე მნიშვნელოვანია (უმუშევრობის
შემდეგ (33%)) IRDG სამიზნე მუნიციპალიტეტების მაცხოვრებლებისთვის: საგზაო ინფრასტრუქტურის
გაუმართაობა (14.9%), სასმელი წყლის პრობლემა (12%), გაზიფიკაციის სისტემის არ არსებობა (4.2%),
ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა (3.8%), ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემის არ არსებობა (2.4%),
საბავშვო ბაღების ნაკლებობა (2%), საირიგაციო წყალთან დაკავშირებული პრობლემები (1.5%) და
შეუსაბამო და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა (1%).
ლაგოდეხის მოსახლეობისთვის ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს ინტერნეტის ხელმი
საწვდომობა.

დასახლების ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები114
სასმელი
წყლის
პრობლემა

ინტერნეტზე
წვდომა

ქედა

14.60%

3.10%

დედოფლისწყარო

8.80%

ხულო

ლაგოდეხი

13.50%
4.60%

ცენტრალური გაზიფიკა
საკანალიზაციის
გზების
ციო სისტემის
სისტემის
გაუმართაობა
არ არსებობა არ არსებობა

1.10%

6.40%

2.10%

2.30%

1.70%

2.70%

7.60%

1.00%
1.80%

1.00%

4.10%

წყარო: UNDP.

5.70%

0.40%

15.40%

3.70%

2.80%

6.20%

8.30%

9.50%

23.20%

0.90%

25.20%

ბორჯომი

თეთრიწყარო

10.10%

8.40%

0.00%

3.30%

0.00%

10.00%

2.40%

2.50%

7.40%

0.70%

2.80%

12.80%

0.00%

22.50%

38.20%

ახალქალაქი

13.70%

0.70%

ყაზბეგი

საბავშვო
ბაღების არ
არსებობა

შეუსაბამო და
საირიგამოუწესრიგებეციო წყლის
ლი ინფრასტპრობლემა
რუქტურა

0.30%

1.10%

0.60%

2.70%

0.70%

1.70%

0.80%

0.40%

0.00%

0.90%

0.00%

4.90%

0.20%

5.30%

0.00%

0.40%

0.90%

0.20%

5.00%
1.10%

სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, ლაგოდეხს შედარებით დაბალი მაჩვენებელი აქვს
კანალიზაციის, სპორტის და რეკრეაციული ნაგებობების, საბავშვო ბაღების კუთხით.
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გარემოს შეფასება – ინფრასტრუქტურა და მომსახურებები მუნიციპალიტეტებში115
გზების, ტრანსპორტის,
კომუნიკაციების (გზები,
ხიდები და ა.შ.)
მდგომარეობა

სატრანს
პორტო
მომსახუ
რებები

ელექტრო
ენერგია

ბუნებრივი
აირი

სასმელი
წყალი

საირიგაციო
სისტემა

საკანალი
ზაციო სისტემა

ქედა

4.06

4.05

4.66

2.09

4.08

3.81

3.71

ხულო

3.08

3.45

3.91

1.65

3.00

2.32

1.98

დედოფლისწყარო

3.85

3.70

4.66

4.23

3.60

1.92

2.08

ლაგოდეხი

3.30

3.37

4.52

4.68

3.60

2.40

2.13

ყაზბეგი

3.40

2.76

4.68

4.91

3.30

2.77

4.19

ახალქალაქი

2.42

3.09

4.52

4.51

3.90

3.02

3.09

ბორჯომი

4.24

4.43

4.67

4.63

4.33

2.94

4.16

თეთრიწყარო

3.02

3.43

4.31

4.12

2.67

2.24

2.07

3.30

3.56

4.48

4.28

3.63

2.59

2.75

ჯამი

წყარო: UNDP.

გარემოს შეფასება – ინფრასტრუქტურა და მომსახურებები მუნიციპალიტეტებში116
ნარჩენების მართვა
(გატანა, გადამუშავება, და ა.შ.)

ინტერნეტი

ჯანდაცვის დაწესებულებები

განათლების
მომსახურებები

სპორტული-რეკრეაციული დაწესებულებები

საბავშვო
ბაღები

“ქალთა
ოთახები“/
ქალთა ორგანიზაციები

ქედა

4.62

3.76

4.38

4.55

3.93

4.67

3.45

ხულო

2.47

2.28

3.76

4.11

3.28

3.63

1.88

დედოფლისწყარო

4.11

3.51

4.24

4.20

3.33

4.49

2.43

ლაგოდეხი

3.64

4.29

4.23

4.21

3.29

3.93

2.87

ყაზბეგი

4.68

4.24

3.28

4.21

3.58

4.34

1.97

ახალქალაქი

3.51

4.10

2.90

4.14

3.53

3.77

3.26

ბორჯომი

4.12

4.39

3.92

4.29

3.86

4.14

3.50

თეთრიწყარო

3.82

3.79

3.41

4.02

3.33

4.05

3.06

3.77

3.89

3.83

4.20

3.47

4.07

2.75

ჯამი

წყარო: UNDP.

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის აღწერა

შიდა გზები: მუნიციპალიტეტს აქვს 557 km შიდა გზები, 70% (390 km) საჭიროებს რეაბილიტაციას.

წყლით მომარაგება: წყლით მომარაგების სისტემის 20 km მონაკვეთი არის მოძველებული და
საჭიროებს რეაბილიტაციას. მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების უმრავლესობა სასმელ წყალს
იღებს ჭიდან.
საკანალიზაციო სისტემა: ქალაქ ლაგოდეხს აქვს მხოლოდ 12 km სიგრძის გაუმართავი საკანალიზაციო
სისტემა. ცენტრალური კოლექტორი, რომელიც ქალაქზე გადის 9 km სიგრძისაა და სოფელთან
მთავრდება. ის სრულიად გამოსულია მწყობრიდან (გაჭედილი და არა-ფუნქციური) თამარიანის ხიდის
სიახლოვეს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საკანალიზაციო სისტემა არ არსებობს.
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საგანგებო სიტუაციები: მუნიციპალიტეტს ჰყავს სამი სახანძრო მანქანა. საგანგებო სიტუაციებში
მომსახურების გასაწევად აუცილებელია ახალი აღჭურვილობა და სულ მცირე 3 ახალი სახანძრო
მანქანა.
ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია: მოსახლეობის100% მიეწოდება ელექტროენერგია და 94%ს ბუნებრივი აირი. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს
მუნიციპალიტეტში (7.6%).117

ნარჩენების მართვა: ნარჩენების მართვისთვის აუცილებელია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ნარჩენების დახარისხების და დამუშავების სადგურის მოწყობა, ასევე 4 ერთეული (სულ მცირე 13
ტონიანი) ნაგვის მანქანის, შესაბამისი აღჭურვილობის და 400 ერთეული 1, 100 კგ მოცულობის ნაგვის
კონტეინერის გამოყოფა.
სპორტული დაწესებულებები და პარკები: მუნიციპალიტეტში არის 26 მცირე ზომის პარკი, აქედან 23
საჭიროებს რეაბილიტაციას. 48 სათამაშო მოედნიდან 33 საჭიროებს რეაბილიტაციას.
საჯარო სკოლები: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 28 საჯარო სკოლა, 6,072
მოსწავლით და 719 მასწავლებლით. 21 სკოლა საჭიროებს რეაბილიტაციას.

საბავშვო ბაღები: მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 საბავშვო ბაღი, რომელიც 1610 ბავშვს
აღმზრდელის დამხარებით ემსახურება. 17 საბავშვო ბაღი საჭიროებს რეაბილიტაციას; 8 სრულ
რეაბილიტაციას, 2 ნაწილობრივ განახლებას, 3 სოფელში საჭიროა საბავშვო ბაღის ახალი შენობის
აშენება.

სოფლის-ქალაქის კავშირი

ფუნქციური რეგიონების კონცეფცია

მუნიციპალიტეტები, როგორც ფართო გეოგრაფიული და ადმინისტრაციული ერთეულების,
რეგიონების ნაწილს წარმოადგენენ, და მათი ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრება ყოველთვის არ
შემოიფარგლება მუნიციპალური საზღვრებით. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია იმის გამორკვევა თუ რა
დონეზე უკავშირდება მუნიციპალიტეტის უფრო ფართო ფუნქციურ რეგიონებს და ჯგუფებს (არსებულს
თუ მზარდს).

განვითარების პოლიტიკის თანამედროვე მიდგომა ხაზს უსვამს სიღარიბის შემცირების ურთი
ერთკავშირს ურბანულ და სოფლის ტერიტორიებთან, მათ შორის პროდუქციის და მომსახურებების,
ადამიანური და ფინანსური კაპიტალის, ტექნოლოგიების და სხვა რესურსების მოძრაობის
თვალსაზრისით. ქალაქსა და სოფელს შრის კავშირი მოიცავს ადამიანების, პროდუქტების, ფულის
(მაგალითად, გზავნილები), ტექნოლოგიის, ცოდნის, ინფორმაციის და ნარჩენების გადაადგილებას.
ქალაქსა და სოფელს შორის პარტნიორობა ხელს უწყობს ურთიერთობების სხვადასხვა მამოძრა
ვებლების იდენტიფიცირებას და ფუნქციური რეგიონისთვის შესაძლო პოლიტიკური ინტერვენციების
განსაზღვრას.
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სოფლის-ქალაქის ურთიერთკავშირი „ფუნქციურ რეგიონში”
Economic
structure

Spatial
structure

Governance
structure

Population, human capital, commuting

Investments and economic transactions

Urban areas
- Size
- Performance

Services provision
Envinronmental goods and amenities

Rular areas
- Size
- Performance

Govemance interactions - partnerships

Physical Distance
წყარო: OECD მიდგომა 118.

კვლევის თანახმად, კახეთის რეგიონში განისაზღვრა 7 ფუნქციური რეგიონი, აქედან ლაგოდეხი ერთ
ერთი ყველაზე პატარაა გეოგრაფიული მასშტაბით.119

მუნიციპალიტეტის ფუნქციური რეგიონი

წყარო: PMCG.
118
119

ამ თავში წარმოდგენილი მიმოხილვა ძირითადად ეფუძნება OECD (2013) ანგარიშში წარმოდგენილ მიდგომას.
ფუნქციური რეგიონების დე მათი კონკურენტუნარიანი უპირატესობების იდენტიფიცირება კახეთში, საქართველო, PMCG,
2019
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დემოგრაფიული კავშირები

მოსახლეობის აღწერის თანახმად (2014 წელი), სოფლის მოსახლეობა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში
მთლიანი მოსახლეობის 85.8% (35,760) შეადგენდა, ხოლო ქალაქის მოსახლეობის რაოდენობა 14,2%
(5,918) იყო. არ არის განსაზღვრული შიდა მიგრანტების რაოდენობა.

ურბანულ დასახლებებში მიგრაციის მთავარი ხელშემწყობი მექანიზმები არის სოციალური
ურთიერთობები და ქსელები. მუნიციპალიტეტიდან მიგრაციის მაჩვენებელი ძალიან დაბალია და 296
(106 მამაკაცი, 190 ქალი) უდრის. მიგრაციის შედეგად მიღებული ფულადი გზავნილები ხელს უწყობს
სოფლის მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებას და სოფლის დასახლებების განვითარებას.

ეკონომიკური ტრანზაქციები და ინოვაციური აქტივობა

ურბანული დასახლებების და სოფლის კავშირის სხვა ფორმებს შორის გასათვალისწინებელია
სოფლებიდან პროდუქტების გატანა ქალაქში და პირიქით, რაც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის,
ინდუსტრიული პროდუქტების, მუშახელის, იდეების და ინფორმაციის (განსაკუთრებით ქალაქიდან
სოფელში) გაცვლის, რეკრეაციის, ურბანიზაციის, მოსახლეობის ბუნებრივი ცირკულაციის ან
კომუნიკაციის საშუალებაა.

პროდუქტების გადინება. სოფლისა და ქალაქის კავშირის მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სოფელსა
და ურბანულ დასახლებებს შორის პროდუქტების გაცვლა. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სოფლის
ბიზნესის სტრუქტურა, რომელსაც აქვს წვდომა ბაზრებზე მიუთითებს იმაზე, რომ სოფელის მეწარმეებს
მჭიდრო კავშირი აქვთ ადგილობრივ სოფლებთან (58.8%) და მუნიციპალურ (27.9%) ბაზრებთან, ხოლო
რეგიონალურ (2.4%), ეროვნულ (6.1%) და საერთაშორისო ბაზრებზე (0.4%) წვდომა დაბალია. სოფლის
ბიზნესის მიერ წარმოებული იმ პროდუქციის საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც იყიდება
სხვადასხვა ბაზრებზე შეჯამებულია ქვემოთ:

სოფლის ბიზნესების მიერ წარმოებული პროდუქტების საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი,
რომლებიც იყიდება სხვადასხვა ბაზრებზე120
58.6

27.9

2.4
Local Village Market

Municipal Market

Regional Market

6.1
National Market

0.4
International Market

4.7
Not identiﬁed

წყარო: UNDP, 2019.

სამუშაო ძალის გადაადგილება. დასაქმების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება საჯარო
სექტორში და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით თვითდასაქმებაში. სეზონური სამუშაოებისთვის
მიგრაცია გამოწვეულია საჯარო, კერძო სექტორებში და საზღვარგარეთ მიგრანტების მოზიდვით.
დამსაქმებლის გეოგრაფიული მდებარეობა სოფლის-ქალაქის კავშირის თვალსაზრისით შეჯამებულია
ქვემოთ:

120

ბიზნესის კვლევა არა-ფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებზე სამიზნე მუნიციპალიტეტებში,IRDG UNDP, 2019
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დამსაქმებლის გეოგრაფიული მდებარეობა და დასაქმებულთა რაოდენობა121
სექტორი

მდებარეობა
სოფელში

საჯარო სექტორში
დასაქმებული

მუნიციპალურ
ცენტრში
ქალაქში
ჯამი
სოფელში

კერძო სექტორში
დასაქმებული

მუნიციპალურ
ცენტრში
ქალაქში
ჯამი
სოფელში
მუნიციპალურ
ცენტრში

თვითდასაქმებული

ქალაქში
თურქეთი
ჯამი
სოფელში

ოჯახურ ბიზნესში
დასაქმებული

მუნიციპალურ
ცენტრში
ჯამი

წყარო: UNDP, 2019.

მუნიციპალური
ცენტრიდან

სოფლიდან

ჯამი

26.4%

1446

82.2%

1786

58.6%

66.1%

13.0%

35.5%

7.5%

4.8%

6.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0.0%

69.8%

49.1%

100.0%

21.2%

44.6%

0.0%

8.9%

6.3%

100.0%

100.0%

100.0%

0.0%

86.8%

80.4%

93.4%

12.7%

18.7%

6.6%

0.0%

.5%

0.0%

.5%

.5%

340
853
97

1290
0

802
0

802
0

625
44
0

669

229
85

1760
1328
404
170

1902
7295

1070
0

42

8407

1082
182

3050
1328

1206
170

2704
7295

1695
44
42

9076

100.0%

100.0%

100.0%

0.0%

100.0%

99.1%

100.0%

0.0%

.9%

0.0%

100.0%

0

24

24

2718
0

2718

2718
24

2742

100.0%

საბაზრო პოტენციალი და საშუალო ზომის ქალაქების როლი

ქალაქები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ სიღარიბის დაძლევაში. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია
შევაფასოთ თუ როგორ უკავშირდებიან მუნიციპალიტეტები უახლოეს საშუალო ზომის ქალაქებს (50, 00ზე მეტი მოსახლე).
121

მოსახლეობის არა-ფერმერული ეკონომიკური საჭიროებების სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
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მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყენებულ მეთოდოლოგიაზე (2018a) დაყრდნობით ქალაქის საბაზრო
პოტენციალი განისაზღვრება იმ წვდომაზე, რომელიც ქალაქს აქვს სხვა ქალაქების ქსელზე. ქალაქის
საბაზრო პოტენციალი არის სხვა ქალაქების მოსახლების ჯამურ რაოდენობას და ქალაქიდან სხვა
ქალაქებში მისვლისთვის საჭირო დროის ჯამური რაოდენობის თანაფარდობა.122 ანალოგიური
მიდგომის გამოყენება შეიძლება მუნიციპალიტეტის პოტენციალის განსაზღვრისთვის.
მეთოდოლოგიის თანახმად, 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტს შორის ლაგოდეხი მე-5 ადგილზეა, და უფრო
ახლოს არის ეკონომიკურად ყველაზე ნაკლები უპირატესობის მქონე მუნიციპალიტეტების ჯგუფთან.

მუნიციპალიტეტის საბაზრო პოტენციალის მაჩვენებელი
მანძილი დიდ
ქალაქებამდე (KM)
თეთრიწყარო

დედოფლისწყარო
ბორჯომი

დიდი ქალაქები/მოსახლეობა

292

19281

1

1.00

8602

116000

1140700

138200

517

131

361

62

285

160

129

544

158

388

425

189

ახალქალაქი

386

180

81

467

ხულო

ინდექსი

ქუთაისი

483

ქედა

ადგილი 8
მუნიციპალი
ტეტს შორის

თბილისი

ყაზბეგი

ლაგოდეხი

შეწონილი
მაჩვენებელი

ბათუმი
448

39

წყარო: ავტორების დაანგარიშება.

154

საბაზრო პოტენციალი

9322

2

3

0.28

5

0.22

327

8085

4

246

7197

6

4473

8

231

7803
6381

0.33

7

0.24
0.18
0.13

0.00

მიუხედავად იმისა, რომ ლაგოდეხი თელავის რეგიონალური ცენტრიდან მცირე დისტანციით (1
საათის გზა) არის დაშორებული, თელავის მოსახლეობა (დაახლოებით 20, 000) საჭირო რაოდენობის
ნახევარს შეადგენს (სტანდარტით გათვალისწინებული მოთხოვნა 50k). ზემოთაღნიშნულის
გათვალისწინებით, ლაგოდეხის შემთხვევაში შეუძლებელია იმ უპირატესობების მიღწევა, რომლებიც
ქალაქების სიახლოვეს არსებულ სოფლებს აქვთ.123 მუნიციპალიტეტი ხვდება მოშორებული სოფლების
კატეგორიაში და სიახლოვეს მდებარე ქალაქებთან ურთიერთობების დამყარება არ მოიტანს
სასურველ, ხელშესახებ შედეგებს. აუცილებელია უფრო მეტი ძალისხმევა.

122
123

სამხრეთ კავკასია მოძრაობაში. მსოფლიო ბანკი, 2019
პოლიტიკის შენიშვნა – სოფლის პოლიტიკა 3.0. – ჩარჩო სოფლის განვითარებისთვის, OECD, 2018
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დანართი
ინტერვენციები

პოტენციურ უნარებზე მოთხოვნის-მიწოდების
წონასწორობა
სოციალური პროგრამები

სახელმძღვანელოების და ინფორმაციის წყაროს ნუსხა

კონსულტაციაში მონაწილე დაინტერესებული მხარეების სია
ექსპერტთა გუნდი

SSA/განთავსების კოეფიციენტის მეთოდოლოგია

სასმელი წყლის მომარაგების სისტემები ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საირიგაციო არხები
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7. დანართი
ინტერვენციები

P1 – (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) ინტერვენციები
მოქმედების დასახელება

დასაბუთება

აქტუალობა

დანერგვა

ხელშემწყობი მოქმედებები
კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

P1-EC01 – ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა
პროგრამის მიზანი არის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის, რეგიონალური
ადმინისტრაციის, თითოეული საწარმოსთვის მიზანმიმართული და საჭიროებებზე
მორგებული ტექნიკური დახმარების აღმოჩენა, რაც მათ საშუალებას მისცემს
ჩაერთონ ეროვნულ და გლობალურ ქსელებში. მუნიციპალიტეტს აქვს ტურიზმის
განვითარების რესურსები (ერთერთი უმდიდრესი მუნიციპალიტეტი სამიზნე
მუნიციპალიტეტებს შორის), მაგრამ ეს რესურსები არ არის სათანადოდ
გამოყენებული. ტურიზმის სექტორი შეიძლება გახდეს ამ პროგრამის პირველი
სამიზნე და საჭირო იქნება ძალისხმევის გამოჩენა ახალი ტურისტული
პროდუქტების და გამოცდილებების მოსამზადებლად, რომლებიც მიმზიდველი
იქნება საერთაშორისო ბაზრისთვის და შეძლებს ეროვნულ და საერთაშორისო
ღირებულებათა ქსელში ჩართვას.

ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემის ხის გამომწვევი მიზეზების მე-2 ჯგუფის
პრობლემებისკენ. არა-ფერმერული ინდუსტრიების ხელშეწყობა და ახალი
ინვესტიციების წახალისება შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის,
ასევე საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის მიზნებს (კერძოდ,
სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, პუნქტი 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და
კონკურენტუნარიანობა; მზიანი 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებული ქსელების გაძლიერების და მდგრადი არასასოფლო სამეურნეო აქტივობების ხელშეწყობით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმის
განვითარება სოფლისთვის დამახასიათებელი და უნიკალური კულტურული
იდენტობის გათვალისწინებით). ეს ინიციატივა იდეალურად შეეწყობა მიმდინარე
IRDG პროექტს და ხელს შეუწყობს ახალი ბიზნეს იდეების გაჩენას.
საწყისი ეტაპი არის იდეების განხილვა IRDG პროექტის მიერ. პროცესი გულისხმობს
შესაბამისი სექტორის საერთაშორისო კონსულტანტების ჩართვას. ადგილობრივი
უწყებების შესაძლებლობების განვითარების შემდეგ, პროგრამის მეორე ეტაპი
შეიძლება იყოს შერჩეული იდეების დანერგვა.
კარგი იქნებოდა GNTA, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების (მაგ,
USAID) ერთმანეთთან დაკავშირება, რომლებიც მუშაობენ იმავე სექტორში და
მუნიციპალიტეტში/რეგიონში.
არ არის განსაზღვრული
განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ახალგაზრდების, ქალების, IDP და სხვა
მოწყვლადი ჯგუფების მიერ შემუშავებული პროდუქტების განვითარება.
პირდაპირი ბენეფიციარები: გლობალურ ქსელში ჩართული ტურისტული
საწარმოების მომავალი მფლობელები და დასაქმებულები. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და თემი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის
შედეგად.
ძალისხმევა: 1. პროგრამისთვის იდეების და საწარმოების/ორგანიზაციების შერჩევა;
2. კონსულტანტების გამოყოფა ტექნიკური დახმარებისთვის.
შედეგები: a) ეროვნულ/საერთაშორისო ქსელი ჩართული კომპანიების რაოდენობა;
b) ეროვნულ/საერთაშორისი ქსელში ჩართული ახლად დაარსებული კომპანიების
რაოდენობა.
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მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1.

2.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარეები

100,000 – 150,000

მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება,
რეგიონალური DMO,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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მოქმედების დასახელება

P1-EC02 – ელექტრონული კომერციალიზაციის პროგრამა
სოფლების გლობალურ ქსელში ინტეგრაცია პოლიტიკის მთავარი ინსტრუმენტია
სოფლის განვითარების არსებულ პრაქტიკებს შორის. კოვიდ-19-მა დააჩქარა
ელექტრონულ ვაჭრობაზე გადასვლის პროცესი. ელექტრონულ კომერციაში
ინდივიდუალური კომპანიების ჩაბმის გზების მოძიება შეიძლება კოვიდ-19-ის
შემდგომი პერიოდის ახალი გამოწვევა და გლობალურ ქსელში მონაწილეობის
კარგი შესაძლებლობა გახდეს. ამისთვის კარგ საფუძველს გვაძლევს DCFTA. მთავარი
ამოცანაა შესაბამისი საწარმოების იდენტიფიცირება და მათთვის ინდივიდუალური
ტექნიკური დახმარების გაწევა, რათა კომპანიებმა შეძლონ საკუთარი პროდუქტების
ონლაინ რეჟიმში გლობალურ ბაზარზე გაყიდვა, ასევე ვირტუალურ გამოფენებში და
სავაჭრო შოუებში მონაწილეობა.

დასაბუთება

ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემის ხის გამომწვევი მიზეზების ჯგუფი 4
(კერძოდ 4.2) განსაზღვრული პრობლემებისკენ. არა-ფერმერული ინდუსტრიების
საერთაშორისო ქსელში ჩართვა და ბაზრებზე გასვლა შეესაბამება ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიის, ასევე საქართველოს სოფლის განვითარების
სტრატეგიის მიზნებს (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, პუნქტი 4.2.1.
პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მზიანი 2: სოფლის
ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ქსელების
გაძლიერების და მდგრადი არა-სასოფლო სამეურნეო აქტივობების ხელშეწყობით.
მიზანი 3: სოფლად ტურიზმის განვითარება სოფლისთვის დამახასიათებელი და
უნიკალური კულტურული იდენტობის გათვალისწინებით).

აქტუალობა

დანერგვა

საწყის ეტაპზე პროექტი გულისხმობს განაცხადების და იდეების მიღებას იმ
კომპანიებისგან, რომელთაც სურთ ელექტრონული კომერციის გამოყენებით
საკუთარი პროდუქციის წამყვან საერთაშორისო ონლაინ პლატფორმებზე გაყიდვა.
ეს პროცესი შეიძლება განხორციელდეს IRDG პროექტის ფარგლებში, რომელიც
მოითხოვს ელექტრონული კომერციის საერთაშორისო ექსპერტის ჩართულობას.

ხელშემწყობი მოქმედებები

კარგი იქნებოდა ისეთი საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების ჩართვა (მაგ,
EU4Georgia პროექტი), რომლებიც ამავე სფეროში მუშაობენ.

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

აქტიური გადასვლა ონლაინ ვაჭრობაზე კოვიდ-19-ის პანდემიის პირდაპირი შედეგია.

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ახალგაზრდების, ქალების, IDP და სხვა
მოწყვლადი ჯგუფების მიერ შემუშავებული პროდუქტების განვითარება.
პირდაპირი ბენეფიციარები: იმ საწარმოების მფლობელები და დასაქმებულები,
რომლებიც ჩაერთვებიან ელექტრონულ კომერციაში და პროდუქციას გაყიდიან
ეროვნულ/საერთაშორისო ბაზრებზე. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი
მოსახლეობა და თემი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის შედეგად.

ძალისხმევა: 1. პროგრამისთვის იდეების და საწარმოების/ორგანიზაციების შერჩევა;
2. კონსულტანტების გამოყოფა ტექნიკური დახმარებისთვის.
შედეგები: a) ეროვნულ/საერთაშორისო ელექტრონულ კომერციაში ჩართული
კომპანიების რაოდენობა; b) ეროვნულ/საერთაშორისი ქსელში ჩართული ახლად
დაარსებული კომპანიების რაოდენობა.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1

2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარეები

50,000-100,000

მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება და
რეგიონალური მთავრობა,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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მოქმედების დასახელება

P1-EC03 – კონკურენტუნარიანობის და სპეციალიზაციის წყაროების
მოძიება
მუნიციპალიტეტის სექტორები თანაბრად არ მუშაობენ: ზოგიერთი მუშაობს
შედარებით დაბალი კონკურენტუნარიანობის პირობებში. ხოლო სხვები ახერხებენ
საკუთარი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. ეს არის შემთხვევები, რომლებიც
მოითხოვს პირველ რიგში გამომწვევი მიზეზები შესწავლას. ამ მიმართულებით
აუცილებელია უფრო სიღრმისეული კვლევის ჩატარება.

დასაბუთება

პროგრამა მიმართულია პროგრამის ხის გამომწვევი მიზეზების მე-3 ჯგუფისკენ.
კონკურენტუნარიანობის წყაროების იდენტიფიცირება, ასევე არა-ფერმერული
ინდუსტრიების გამოწვევების გამოვლინება შეესაბამება ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიის და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის
მიზნებს (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, პუნქტი 4.2.1. პრიორიტეტული
სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მზიანი 2: სოფლის ეკონომიკის
დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ქსელების გაძლიერების
და მდგრადი არა-სასოფლო სამეურნეო აქტივობების ხელშეწყობით. მიზანი 3:
სოფლად ტურიზმის განვითარება სოფლისთვის დამახასიათებელი და უნიკალური
კულტურული იდენტობის გათვალისწინებით).

აქტუალობა

დანერგვა

პროექტი შეიძლება განხორციელდეს IRDG-თან ერთად ARDA თანამშრომლობის
ფარგლებში. IRDG მოამზადებს ტექნიკურ დავალებას. ARDA შეუძლია მოიძიოს
და დაიქირაოს კონსულტანტები სექტორის შეფასებების მოსამზადებლად, რაც
გააძლიერებს ARDA-ს მიერ სექტორის შეფასებების მომზადების შესაძლებლობებს.

ხელშემწყობი მოქმედებები

სექტორები, რომლებშიც გამოხატულია დაბალი აქტივობა თითოეული
მუნიციპალიტეტის შეფასების ანგარიშში. თითოეული მუნიციპალიტეტის საკითხი
განიხილება ინდივიდუალურად.

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

სექტორები, რომლებსაც მძიმედ შეეხო კოვიდ-19 კრიზისი უნდა იყოს
პრიორიტეტული. არსებობს დაუყოვნებლივი და დაგვიანებული ზემოქმედების
ქვეშ მოქცეული სექტორების ჯგუფები (როგორც ეს გალტ და თაგარტის მეიერ არის
განსაზღვრული).

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

სექტორის შეფასებაში გათვალისწინებული იქნება ახალგაზრდების, ქალების, IDP და
სხვა მოწყვლადი ჯგუფების საკითხები.
პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და შერჩეული
სექტორები, ასევე ამ სექტორების წარმომადგენელო საწარმოები, რომლებსაც
გადაეცემათ შეფასების შედეგები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი
თემი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის შედეგად.

ძალისხმევა: 1.TOR მომზადება; 2. კონსულტანტების გამოყოფა; 3. კვლევების
ჩატარება
შედეგები: სექტორის დეტალური შეფასება (დაახლოებით 5) 8
მუნიციპალიტეტში

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

80,000-120,000

პასუხისმგებელი მხარეები
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება და
რეგიონალური მთავრობა,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P1-EC04 – განხორციელებადობის კვლევის პროგრამა

დასაბუთება

მუნიციპალიტეტის მეწარმეთა ახალი იდეების ეკონომიკური განხორციელებადობის
განხილვა და ფიქრის სტიმულირება და მუნიციპალიტეტში ახალი, არა-ფერმერული
ბიზნესების წამოწყების ხელშეწყობა, რაც დაემყარება მუნიციპალიტეტის ძირითად
კონკურენტუნარიან უპირატესობებს.

აქტუალობა

ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემის ხის გამომწვევი მიზეზების მე-2 ჯგუფის
პრობლემებისკენ. არა-ფერმერული ინდუსტრიების ხელშეწყობა და ახალი
ინვესტიციების წახალისება შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის,
ასევე საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის მიზნებს (კერძოდ,
სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, პუნქტი 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და
კონკურენტუნარიანობა; მზიანი 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებული ქსელების გაძლიერების და მდგრადი არასასოფლო სამეურნეო აქტივობების ხელშეწყობით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმის
განვითარება სოფლისთვის დამახასიათებელი და უნიკალური კულტურული
იდენტობის გათვალისწინებით). ეს ინიციატივა იდეალურად შეეწყობა მიმდინარე
IRDG პროექტს და ხელს შეუწყობს ახალი ბიზნეს იდეების გაჩენას.

დანერგვა

პირველ ეტაპზე მოხდება იდეების IRDG პროექტის მიერ განხილვა, მეორე ეტაპი
შეიძლება დაინერგოს ARDA-ს მეირ, რომელიც დაიქირავებს კონსულტანტებს
კვლევის ჩასატარებლად.

ხელშემწყობი მოქმედებები

შესაძლებელია GNTA, აწარმოე საქართველოში, GITA ერთობლივად ჩართვა, რაც
ხელს შეუწყობს იდეების მოძიებას და შერჩევას.

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

არ არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ახალგაზრდების, ქალების, IDP და სხვა
მოწყვლადი ჯგუფების მიერ შემუშავებული იდეების წახალისებას. აუცილებელია
კვლევის შედეგების შესაბამისი ჯგუფებისთვის მიწოდება.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: არსებული და მომავალი საწარმოები, რომლებიც
დაინტერესებული არიან მუნიციპალიტეტებში ახალი იდეების განვითარებით.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ბიზნესების მომავალი დასაქმებულები,
ადგილობრივი მოსახლეობა და თემი, ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: 1. იდეების შერჩევა; 2. კონსულტანტების მოძიება;
შედეგები: a) შერჩეული იდეების შესწავლა; b) ახალი ბიზნესების
განხორციელებადობის კვლევის ჩატარება (დაახლოებით 5)

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1.

2.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები
(ლარი)
100,000 – 170 000

პასუხისმგებელი მხარეები
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
უწყება და რეგიონალური მთავრობა,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P1-EC05-01 – პროდუქტიულობის ხელახალი გადანაწილება – უნარების
განვითარების პროგრამა
მნიშვნელოვანი სხვაობა არის მუნიციპალიტეტის პროდუქტიულობის კუთხით
ყველა სექტორში. არ არსებობს მიზეზი იმის თუ რატომ არ უნდა ფუნქციონირებდნენ
წარმატებული და წარუმატებელი ფირმები ერთ დონეზე. შესაბამისი ზომების
მიღებამ შეიძლება ზეგავლენა იქონოს დასაქმებულების უნარების განვითარებაზე, რაც
გაზრდის მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს პროდუქტიულობას. სამიზნ სასწავლო
პროგრამები სხვადასხვა სექტორებისთვის მიმართული იქნება დასაქმებულების
უნარების განვითარებისკენ. მუნიციპალიტეტში იდენტიფიცირებული უნარების
დეტალური ჩამონათვალი წარმოდგენილი დანართში).

დასაბუთება

ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემების ხის გამომწვევი მიზეზების 1 ჯგუფისკენ.
ადგილობრივი ეკონომიკის პროდუქტიულობის გაზრდა ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიის და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის
მიზნებს (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, პუნქტი 4.2.1. პრიორიტეტული
სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მზიანი 2: სოფლის ეკონომიკის
დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ქსელების გაძლიერების
და მდგრადი არა-სასოფლო სამეურნეო აქტივობების ხელშეწყობით. მიზანი 3:
სოფლად ტურიზმის განვითარება სოფლისთვის დამახასიათებელი და უნიკალური
კულტურული იდენტობის გათვალისწინებით). ინიციატივისთვის შეიძლება
სასარგებლო იყოს IRDG პროექტთან კოორდინაცია, რაც ხელს შეუწყობს რესურსების
პროდუქტიულ საწარმოებსა და სექტორებში გადანაწილებას.

აქტუალობა

IRDG პროექტი განსაზღვრავს შესაბამის სექტორებს (ანგარიშზე, ასევე დამატებით
კვლევაზე დაყრდნობით) მუნიციპალიტეტში და შეიმუშავებს სასწავლო პროგრამას
რომელიც მორგებული იქნება თითოეული სექტორის უნარების განვითარების
საჭიროებებზე. მეორე ეტაპი შეიძლება დაინერგოს ARDA-ს მიერ, რომელიც
დაიქირავებს ტრენერებს.

დანერგვა

ხელშემწყობი მოქმედებები

დასაქმებულების განვითარების საქმეში პროგრესის მიღწევა შეიძლება მიმდინარე
დონორ პროექტებთან, ასევე აწარმოე საქართველოში და GITA-ს მიერ დანერგილ
პროექტებთან თანამშრომლობით.

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

არ არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ახალგაზრდების და ქალების, ასევე IDP
და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უნარების განვითარებას.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: დამსაქმებლები, რომლებიც უკეთეს შედეგებს მიიღებენ
მომზადებული თანამშრომლებისგან, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და თემი
ეკონომიკის დივერსიფიკაციის შედეგად.

ძალისხმევა: 1. შესაბამისის ექტორების შერჩევა; 2. პროგრამის მომზადება; 3.
სწავლების ჩატარება; შედეგები: a) შერჩეული სექტორები და მათი სასწავლო
საჭიროებები; b) სასწავლო მასალები; c) სექტორების მიერ მომზადებული კადრები
(დაახლოებით 2-3 სექტორი და 20 ან მეტი თანამშრომელი თითო სექტორიდან).

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1.

2.

3.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)
150,000-250,000

პასუხისმგებელი მხარეები
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება და
რეგიონალური მთავრობა,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P1-EC05-02 – პროდუქტიულობის გადანაწილება – ტექნოლოგიების
განახლება
მნიშვნელოვანი სხვაობა არის მუნიციპალიტეტის პროდუქტიულობის კუთხით ყველა
სექტორში. არ არსებობს მიზეზი იმის თუ რატომ არ უნდა ფუნქციონირებდნენ წარმატებული და წარუმატებელი ფირმები ერთ დონეზე. შესაბამისი ზომების მიღებამ, მათ
შორის ინიციატივების (საგადასახადო ინიციატივები, რომელთა დანერგვის შესაძლებლობა უნდა განვიხილოთ GoG) დანერგვა, რაც საშუალებას მისცემს ადგილობრივ კომპანიებს მეტი თანხა დახარჯონ ტექნოლოგიების დახვეწაზე. ეს მოიცავს თანადაფინანსებას არა-ფერმერული საწარმოების ტექნოლოგიების განახლებისთვის,
ავტომატურად გაზრდის მათი დასაქმებულების პროდუქტიულობას.

დასაბუთება

ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემების ხის გამომწვევი მიზეზების 1 ჯგუფისკენ.
ადგილობრივი ეკონომიკის პროდუქტიულობის გაზრდა ადგილობრივი განვითარების
სტრატეგიის და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის მიზნებს (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, პუნქტი 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა
და კონკურენტუნარიანობა; მზიანი 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებული ქსელების გაძლიერების და მდგრადი არა-სასოფლო სამეურნეო აქტივობების ხელშეწყობით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმის განვითარება სოფლისთვის დამახასიათებელი და უნიკალური კულტურული იდენტობის
გათვალისწინებით). ინიციატივისთვის შეიძლება სასარგებლო იყოს IRDG პროექტთან კოორდინაცია, რაც ხელს შეუწყობს რესურსების პროდუქტიულ საწარმოებსა და
სექტორებში გადანაწილებას.

აქტუალობა

დანერგვა

IRDG პროექტი განსაზღვრავს შესაბამის სექტორებს (ანგარიშზე, ასევე დამატებით
კვლევაზე დაყრდნობით) მუნიციპალიტეტში და შეიმუშავებს საგრანტო პროგრამას
რომელიც მორგებული იქნება თითოეული სექტორის განვითარების საჭიროებებზე.
მეორე ეტაპი შეიძლება დაინერგოს ARDA-ს მიერ, რომელიც მიიღებს განაცხადებს და
გასცემს გრანტებს.

ხელშემწყობი მოქმედებები

როდესაც საქმე ტექნოლოგიების განახლებას ეხება, დადებითი შედეგების მიღება
შეიძლება მიმდინარე დონორ პროექტებთან, ასევე აწარმოე საქართველოში და
GITA-ს მიერ დანერგილ პროექტებთან თანამშრომლობით.

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

არ არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს ახალგაზრდების, ქალების, ასევე
IDP და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების საწარმოებზე.
პირდაპირი ბენეფიციარი: მუნიციპალიტეტის შესაბამისი არა-ფერმერული საწარმო.
არაპირდაპირი ბენეფიციარი: დასაქმებულები, რომლებიც შეძლებენ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით საკუთარი პროდუქტიულობის და შესაბამისად ხელფასების
გაზრდას. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და თემი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის შედეგად.
ძალისხმევა: 1. დეტალური პროგრამის მომზადება; 2. სახსრების გამოყოფა; 3. განაცხადების მიღება შესაბამისი სექტორების და საწარმოებისგან; 4. პროგრამის
დაწყება.
შედეგები: a) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი; b) დამტკიცებული ბიუჯეტი c) გრანტის გაცემა.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

4.

500,000 – 1,000,000

პასუხისმგებელი მხარეები
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება და
რეგიონალური მთავრობა,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P1-EC06 – სამუშაო ძალის ზრდის პროგრამა
ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილი აქტიური მუშახელის როლში, რაც
განაპირობებს ეკონომიკური მოგების დაკარგვას. ინტერვენციის მიზანია
კვალიფიციური კადრის რაოდენობის ზრდა შემდეგი საშუალებების გამოყენებით:
a) ქალების სამუშაო ძალაში მონაწილეობის წახალისება და სოციალური ნორმების
საზღვრების შეცვლა; b) შესაბამისი უნარებით აღჭურვა, რაც პროდუქტიული
მუშაობის წინაპირობაა; c) ადგილობრივად მაღალი ხარისხის ბავშვის მოვლის
მომსახურებების მიწოდება, რაც საშუალებას მისცემს ქალებს დროებით
ჩამოშორდნენ საოჯახო საქმეს. მართალია, ყველა მიდგომა გამართლებულია
და აძლიერებს ქალებს და მათ ეკონომიკაში ჩართულობა, კომპონენტი “a”
დაუყოვნებლივ ყურადღებას მოთხოვს, ხოლო “b”-ზე რეაგირება შეიძლება მოხდეს
ინტერვენციის დანერგვის პროცესში, და “c” დამატებით შესწავლას მოითხოვს,
როგორც ფართო საზოგადოებრივი პრიორიტეტი.

დასაბუთება

ეს პროგრამა მიმართულია გამომწვევი მიზეზების მე-6 ჯგუფისკენ. ქალთა
ეკონომიკური მონაწილეობის და ეკონომიკის ზოგადი შედეგიანობის გაზრდა – რაც
შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის და საქართველოს სოფლის
განვითარების სტრატეგიის მიზნებს (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, პუნქტი
4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მზიანი 2:
სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული
ქსელების გაძლიერების და მდგრადი არა-სასოფლო სამეურნეო აქტივობების
ხელშეწყობით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმის განვითარება სოფლისთვის
დამახასიათებელი და უნიკალური კულტურული იდენტობის გათვალისწინებით).
ინიციატივისთვის შეიძლება სასარგებლო იყოს IRDG პროექტთან კოორდინაცია, რაც
ხელს შეუწყობს ქალების მეწარმეობაში და ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვას.

აქტუალობა

დანერგვა

IRDG პროგრამით შეიძლება მომზადდეს კამპანიის პროექტი. პროგრამა შეიძლება
განახორციელოს ARDA. შეიძლება ალტერნატიული კომპანიის გამოყენება მესიჯ
ბოქსების და კამპანიის პროგრამის მოსამზადებლად.

ხელშემწყობი მოქმედებები

როდესაც საქმე მუშახელის განვითარებას ეხება, დადებითი შედეგების მიღება
შეიძლება მიმდინარე დონორ პროექტებთან, ასევე აწარმოე საქართველოში და
GITA-ს მიერ დანერგილ პროექტებთან თანამშრომლობით.

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

არ არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ახალგაზრდების და ქალების, ასევე IDP
და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უნარების განვითარებას.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის ქალი დაამებულები. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: დამსაქმებლები, რომლებიც უკეთეს შედეგებს მიიღებენ
მომზადებული თანამშრომლებისგან, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და თემი
ეკონომიკის დივერსიფიკაციის შედეგად.

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: 1. კამპანიის მომზადება; 2. კამპანიის ჩატარება.
შედეგები: a) კამპანიის მიმოხილვა და პროექტი; b) ჩატარებული კამპანია

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1.

2.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარეები

50,000 – 100,000

მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება და
რეგიონალური მთავრობა,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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დასაბუთება

აქტუალობა

P1-RU01 – სოფლის-ქალაქის კავშირების შესწავლა (ეკონომიკა)
სოფლისა და ქალაქის კავშირი ის ყოვლისმომცველი სფეროა, რომელიც
მრავალმხრივ მიდგომას მოითხოვს. ინდუსტრიული ჯგუფების გამოყენება,
კორიდორები და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ხელს უწყობს ვაჭრობას,
მომსახურებების და ადამიანური რესურსების გაცვლას, და მოშორებულ
რეგიონალურ ბაზრებზე გატანას. ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ინვესტირება,
მეორეხარისხოვან და სხვა ქალაქების ინდუსტრიების მოწყობისთვის ხელს უწყობს
იაფი მუშახელის მოზიდვას. ინვესტირება სატრანსპორტო ქსელში ეხმარება
ადგილობრივი ეკონომიკის რეგიონალურ ბაზრებში ინტეგრაციას; ადამიანურ
კაპიტალში, განათლებაში, ჯანდაცვაში, და მომსახურებებში ინვესტირება
არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხებია. კვლევები მიუთითებს, რომ წარმატებული
„სოფლის“ განვითარების სტრატეგიები არ შემოიფარგლება პოლიტიკებით,
რომლებიც უშუალოდ სოფელს ეხება. პირიქით, ხდება სოფლის ეროვნულ
პოლიტიკაში ინტეგრაცია, ქალაქებსა და სოფლებს შორის კავშირების დამყარება და
ეროვნული ეკონომიკისთვის პროდუქტიული შედეგების მოტანა.124 აღნიშნულიდან
გამომდინარე, შესაბამისი პოლიტიკები, რომლებიც ხელს უწყობს სოფლისა და
ქალაქის დაკავშირება პირველ რიგში ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის როლს
საქართველოს ეროვნული დონის ეკონომიკაში. მზარდი არა-ფერმერული ჯგუფების,
ეკონომიკური კორიდორების და სხვა საკითხების იდენტიფიცირება ეხმარება
მუნიციპალიტეტს გახდეს ეროვნული ეკონომიკის განუყოფელი ნაწილი. აღნიშნული
საჭიროებს ინტეგრირებული მიდგომის გამოყენება და კვლევის ჩატარებას
მუნიციპალიტეტის და მისი სოფლის-ქალაქის კავშირის შესასწავლად.
ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემის ხის გამომწვევი მიზეზების მე-4 ჯგუფისკენ.
სოფლის განვითარების პრობლემების და ქალაქისა და სოფლის ურთიერთკავშირის
აღქმა შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის და საქართველოს
სოფლის განვითარების სტრატეგიის მიზნებს (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3,
პუნქტი 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მზიანი
2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული
ქსელების გაძლიერების და მდგრადი არა-სასოფლო სამეურნეო აქტივობების
ხელშეწყობით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმის განვითარება სოფლისთვის
დამახასიათებელი და უნიკალური კულტურული იდენტობის გათვალისწინებით).

დანერგვა

კვლევის მახასიათებლები უნდა განისაზღვროს IRDG პროექტის მიერ. მეორე
ეტაპზე პროგრამა შეიძლება დაინერგოს ARDA მიერ, რომელიც მოიძიებს და
დაიქირავებს კონსულტანტებს კვლევის განსახორციელებლად. სოფლის-ქალაქის
ურთიერთკავშირის გაუმჯობესებისთვის საჭირო ინტერვენციები განისაზღვრება
კვლევის შედეგად.

ხელშემწყობი მოქმედებები

არ არის განსაზღვრული

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

ამ ეტაპზე აარ არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა
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განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სოფლისა და ქალაქის საწარმოების
ურთიერთობას, რომლებიც იმართება ახალგაზრდების და ქალების, ასევე IDP და
სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მიერ. კვლევის შედეგები უნდა მიეწოდოს შესაბამის
ჯგუფებს.

პირდაპირი ბენეფიციარი: IRDG პროგრამა, რომელსაც ექნება სოფლისქალაქის ურთიერთკავშირის საჭიროებების და მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური
პოტენციალის მკაფიო ცოდნა. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოები და მათი
დასაქმებულები, რომელთა განსაზღვრაც მოხდება ინტერვენციის ფარგლებში;
ადგილობრივი მოსახლეობა და თემი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის შედეგად.
ძალისხმევა: 1. TOR მომზადება; 2. კონსულტანტების მოძიება და კვლევის ჩატარება;
შედეგები: სოფლის-ქალაქის ურთიერთკავშირის დეტალური შეფასება 8
მუნიციპალიტეტისთვის.

სოფლის პოლიტიკა 3.0, სოფლის განვითარების ჩარჩო, OECD, 2018.; სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა 21-ე
საუკუნეში – ხელსაწყოების ნაკრები განვითარებადი ქვეყნებისთვის, OECD, 2016.
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დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n

2020

2021

2022

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

მოქმედების დასახელება
დასაბუთება

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარეები

30,000 – 50,000

მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება და
რეგიონალური მთავრობა,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით

P1-EC07 – ფინანსების ხელმისაწვდომობის პროგრამა
უკვე განხილულია საგრანტო კომპონენტის ფარგლებში.
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მოქმედების
დასახელება

P1-EC08 – კოვიდ-19 პანდემიის შემდგომი გახსნის დაფინანსება
კოვიდ-19 პანდემიის დროს, ბევრი მცირე და საშუალო ბიზნესის კაპიტალი ამოიწურა
შემცირებული/გამქრალი მოთხოვნის და უწყვეტ მუშაობასთან დაკავშირებული
ხარჯების გამო. პანდემიის შემდგომ პერიოდში, საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსება
საჭირო იქნება ბევრი კომპანიისთვის, რათა მოხდეს მასალების შესყიდვა,
დასაქმებულებისთვის ანაზღაურების გაცემა და ოპერაციების განახლება.
დაფინანსების პროდუქტები, რომლებიც მიმართული იქნება სამუშაო კაპიტალის
დაფინანსებისკენ ბაზარზე არ არსებობს. პროგრამა მიმართული უნდა იყოს
სპეციალურად სამუშაო კაპიტალის დაფინანსებაზე ორიენტირებული პროდუქტების
შემუშავების და შეთავაზებისკენ. აღნიშნული პროდუქტები უნდა დაფინანსდეს
ფინანსური ორგანიზაციების მიერ (ბანკები და MFOs). მოსალოდნელია, რომ მსგავს
პროდუქტებზე მოთხოვნა გაიზრდება პანდემიის შემდგომ პერიოდში.

დასაბუთება

აქტუალობა

პროგრამა მიმართულია პრობლემის ხის გამოწვევი მიზეზები მე-3 ჯგუფის, უფრო
კონკრეტულად 3.1 – ფინანსების ხელმისაწვდომობის პრობლემისკენ. ფინანსების
ხელმისაწვდომობა გულისხმობს საწარმოების სამუშაო კაპიტალის საჭიროებებს.
სოფლის საწარმოებისთვის ფინანსების ხელმისაწვდომობა შეესაბამება
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის და საქართველოს სოფლის განვითარების
სტრატეგიის მიზნებს (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, პუნქტი 4.2.1.
პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მზიანი 2: სოფლის
ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ქსელების
გაძლიერების და მდგრადი არა-სასოფლო სამეურნეო აქტივობების ხელშეწყობით.
მიზანი 3: სოფლად ტურიზმის განვითარება სოფლისთვის დამახასიათებელი და
უნიკალური კულტურული იდენტობის გათვალისწინებით).

დანერგვა

IRDG პროგრამა უნდა განსაზღვროს პროექტის ფორმა წამყვან ფინანსურ
ინსტიტუტებთან ერთად. პროგრამა შეიძლება დაინერგოს ARDA-ის მიერ ფინანსური
ინსტიტუტების მონაწილეობით.

ახალი პროდუქტის მომზადებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას ფინანსურ
ინსტიტუტებს და ARDA-ს შორის არსებული თანამშრომლობის სქემები და ჩარჩო.
ხელშემწყობი მოქმედებები პროგრამის განხორციელებას ხელს შეუწყობს მიმდინარე ფინანსურ პროგრამებზე
წვდომა (მაგ, კრედიტის უზრუნველყოფის სქემა), რომელსაც პანდემიის პირობებში
GoG მომხმარებლებს სთავაზობს ფინანსური ინსტიტუტების გამოყენებით.
კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

სრულად უკავშირდება კოვიდ-19-ით გამოწვეულ მოთხოვნებს.

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ახალგაზრდების და ქალების, ასევე IDP
და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების საწარმოებს.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარი: საწარმოები, სამუშაო კაპიტალის დაფინანსების
მიღების პოტენციური ბენეფიციარები. არაპირდაპირი ბენეფიციარი: ადგილობრივი
მოსახლეობა და თემი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის შედეგად.

ძალისხმევა: 1. პროგრამის მომზადება; 2. სახსრების გამოყოფა; 3. შესაბამისი
ძალისხმევის და შედეგების სექტორების და საწარმოების განაცხადების მიღება; 4. პროგრამის დაწყება
აღწერა
შედეგები: a) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი; b) დამტკიცებული ბიუჯეტი c)
სესხის დაზღვევა
დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

4.

1,000,000-5,000,000

პასუხისმგებელი მხარეები
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება და
რეგიონალური მთავრობა,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P1-EC09 – კოვიდ-19 პანდემიის შემდგომი გახსნის დაფინანსება
ქვეყანაში დაწესებული კოვიდ-19 შემდგომი რეგულაციები დამატებითი წნეხია
კომპანიების უმრავლესობისთვის, როგორც დამატებითი ხარჯების (აღჭურვილობა
და შემოწმებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლები), ასევე შემცირებული
შესაძლებლობების (მაგ, სივრცის შეზღუდვის გათვალისწინებით ნაკლები სტუმარი
რესტორანში) თვალსაზრისით. აღნიშნული ხარჯები განსაკუთრებით მაღალია
ტურისტული ინდუსტრიის საწარმოებისთვის. ქვეყნის ეკონომიკური შენელების
გათვალისწინებით, დამატებითმა ხარჯებმა შეიძლება დიდი დაბრკოლება
შეუქმნას ბევრ მცირე და საშუალო ბიზნესს. პროგრამა მიმართული უნდა იყოს
კომპანიებისთვის მცირე ფინანსური გრანტების გაცემისკენ, რათა მათ შეძლონ
წესებთან შესაბამისობაში მოსვლა.

დასაბუთება

აქტუალობა

პროგრამა მიმართულია პრობლემის ხის გამოწვევი მიზეზები მე-3 ჯგუფის, უფრო
კონკრეტულად 3.1 – ფინანსების ხელმისაწვდომობის პრობლემისკენ. ფინანსების
ხელმისაწვდომობა გულისხმობს საწარმოების სამუშაო კაპიტალის საჭიროებებს.
სოფლის საწარმოებისთვის ფინანსების ხელმისაწვდომობა შეესაბამება
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის და საქართველოს სოფლის განვითარების
სტრატეგიის მიზნებს (კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 2 და 3, პუნქტი 4.2.1.
პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მზიანი 2: სოფლის
ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ქსელების
გაძლიერების და მდგრადი არა-სასოფლო სამეურნეო აქტივობების ხელშეწყობით.
მიზანი 3: სოფლად ტურიზმის განვითარება სოფლისთვის დამახასიათებელი და
უნიკალური კულტურული იდენტობის გათვალისწინებით).

დანერგვა

IRDG-ს შეუძლია პროგრამის ფორმის და დეტალური ბიუჯეტის მომზადება.
პროგრამის აღსრულება უნდა მოახდინოს ARDA. ამ პროექტისთვის უნდა გამოყოს
დამატებითი ფინანსები.

ხელშემწყობი მოქმედებები

50%-მდე მცირე/მიკრო გრანტები უნდა მიიღონ შესაბამისმა საწარმოებმა ახალი
აღჭურვილობის და რეგულაციების შესაბამისი ცვლილებების განსახორციელებლად.
პროგრამისთვის სასარგებლო იქნება კოვიდ-19 პანდემიის მიმართულებით მომუშავე
დონორ პროექტებთან თანამშრომლობა.

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

სრულად უკავშირდება კოვიდ-19-ით გამოწვეულ საჭიროებებს.

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ქალების და ახალგაზრდების, ასევე IDP
და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების საწარმოებს.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარი: საწარმოები, შესაბამისობის გრანტის პოტენციური
ბენეფიციარები. არაპირდაპირი ბენეფიციარი: ადგილობრივი მოსახლეობა და
ადგილობრივი თემი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის შედეგად.

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: 1. პროგრამის მომზადება; 2. სახსრების გამოყოფა; 3. შესაბამისი
სექტორების და საწარმოების განაცხადების მიღება; 4. პროგრამის დაწყება
შედეგები: a) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი; b) დამტკიცებული ბიუჯეტი c)
გრანტების გაცემა

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

4.

400,000-500,000

პასუხისმგებელი მხარეები
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება და
რეგიონალური მთავრობა,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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მოქმედების დასახელება

დასაბუთება

აქტუალობა

P1-EC10 – პროფესიული განათლების გაძლიერება
პროექტი მიმართულია მოქნილი პროფესიული განათლების მექანიზმის შემუშავებისკენ, რომელიც შეესაბამება შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. ეს განავითარებს
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის კომპეტენციებს. ასევე,
პროექტის მიზანია ადგილობრივი შრომის ბაზრისთვის კომპეტენტური კადრების
მომზადება და მათი დასაქმება. შესაბამისად, ეროვნული, რეგიონალური ან მუნიციპალური სტრატეგიის დოკუმენტების, ასევე ხარისხობრივი კვლევის შედეგებზე
დაყრდნობით ტურიზმის, გარემოს დაცვის და მშენებლობის სფეროები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტულ სექტორებს წარმოადგენს. მოხდა ტურიზმის
რამდენიმე მიმართულების იდენტიფიცირება (ეკო-ტურიზმი, სოფლის ტურიზმი,
სათავგადასავლო ტურიზმი, მთის ტურიზმი), სადაც საჭიროა კვალიფიციური კადრი.

ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემის ხის გამომწვევი მიზეზების ჯგუფი 1-სკენ (1.2
შეზღუდული უნარები). ტურიზმის სექტორისთვის კადრების მომზადება შეესაბამება
ადგილობრივი განვითარების და საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიების მიზნებს (კერძოდ, სტრატეგიულო მიზანი 2 და 3, პუნქტი 4.2.1. პრიორიტეტული
სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მზიანი 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ქსელების გაძლიერების და
მდგრადი არა-სასოფლო სამეურნეო აქტივობების ხელშეწყობით. მიზანი 3: სოფლად
ტურიზმის განვითარება სოფლისთვის დამახასიათებელი და უნიკალური კულტურული იდენტობის გათვალისწინებით). ეს ინიციატივა შეავსებს და ხელს შეუწყობს IRDG
მიმდინარე პროექტს და უნარების განვითარებას.

დანერგვა

საწყის ეტაპზე აქტივობები განხორციელდება IRDG პროექტის ფარგლებში. დამატებით აქტივობების განხორციელება მოხდება საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო დააფინანსებს პროფესიული
განათლების პროგრამებს.

ხელშემწყობი მოქმედებები

გარკვეული შედეგების მიღწევა შეიძლება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და დონორი ორგანიზაციების თანამშრომლობით, რომლებიც ამავე სექტორში
და მუნიციპალიტეტში/რეგიონში მუშაობენ.

კოვიდ-19 სპეციალური ზომები

არ არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული ზომები
კონკრეტული ჯგუფების
საჭიროებების გათვალიწინებისთვის

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება ახალგაზრდებზე, ქალებზე და მოწყვლად ჯგუფებზე.

პირდაპირი და არაპირდაპირი ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და თემი. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: ტურისტული საწარმოების მომავალი მფლობელები და დასაქმებულები, რომლებიც ჩართული იქნებიან გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვში.

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: აქტივობები 1.1.-და 1.5 ჩათვლით (გარემოს შექმნა და სასაწავლო კურსებისა და პროგრამის დანერგვა); შედეგები: 1. საგანმანათლებლო ინსტიტუტების
შესაძლებლობების გაძლიერება; 2. კვალიფიციური მასწავლებლები; 3. ბაზარზე ორიენტირებული, მოქნილი სასწავლო პროგრამების მომზადება; 4. არჩევითი და ხელმისაწვდომი განათლების ქსელის ჩამოყალიბება.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
დასახელება
სასწავლო გარემოს შექმნა

მასწავლებლების პედაგოგიური და პროფესიული
უნარების ამაღლება

2021

2022

2023

2024

სავარაუდო
ხარჯები (ლარი)
20 000
25 000

1.3. ტურიზმის პროფესიული კურსების დანერგვა

30 000

1.5. გარემოს დაცვის სასწავლო კურსების
დანერგვა

15 000

1.4. მეწარმეობის სასწავლო კურსების დანერგვა

ჯამი

პასუხისმგებელი

20 000

პროფესიული
კოლეჯი,
მუნიციპალიტეტი
პასუხისმგებელ
მხარეებთან
კოორდინაციით

110 000
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მოქმედების დასახელება

P1-YU01. ახალგაზრდა CEO საინიციატივო პროგრამა
უმაღლესი განათლების მქონე ახალგაზრდა მეწარმეების და მენეჯერების მიერ მართული საწარმოები უფრო მაღალი პროდუქტიულობით ხასიათდებიან. იდეა მდგომარეობს არსებული კომპანიებისთვის ახალგაზრდების ხელმძღვანელ პოზიციებზე
დასაქმების ინიციატივის მიწოდებაში. ამის მიღწევა შეიძლება ფინანსური სუბსიდირების, ასევე ადგილობრივი საწარმოებისთვის სხვა სახის დახმარების აღმოჩენის
გზით, რათა მოხდეს უმაღლესი განათლების და შესაბამისი უნარების, ინოვაციური
აზროვნების მქონე ადგილობრივი ახალგაზრდა მენეჯერების მოზიდვა. აღნიშნული
ინიციატივა ხელს შეუწყობს და კარგად შეერწყმება მიმდინარე IRDG პროექტს, მოახდენს ახალგაზრდების მეწარმეობაში და ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვის სტიმულირებას (მაგალითად, საცდელად სქემაში შეიძლება გათვალისწინებული იქნას
ახალგაზრდა მენეჯერების 50%-მდე ხელფასის 1-დან 15 წლამდე სუბსიდირება).

დასაბუთება

პროგრამა მიმართულია პრობლემის ხის გამომწვევი მიზეზების მე-5 ჯგუფისკენ.
ახალგაზრდების ეკონომიკაში მონაწილეობა და ადგილობრივი ეკონომიკის ზრდა
შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების და საქართველოს სოფლის განვითარების
სტრატეგიების მიზნებს (კერძოდ, სტრატეგიულო მიზანი 2 და 3, პუნქტი 4.2.1.
პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მზიანი 2: სოფლის
ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ქსელების
გაძლიერების და მდგრადი არა-სასოფლო სამეურნეო აქტივობების ხელშეწყობით.
მიზანი 3: სოფლად ტურიზმის განვითარება სოფლისთვის დამახასიათებელი და
უნიკალური კულტურული იდენტობის გათვალისწინებით).

აქტუალობა

IRDG-ს შეუძლია პროგრამის ფორმის და დეტალური ბიუჯეტის მომზადება.
პროგრამის აღსრულება უნდა მოახდინოს ARDA. ამ პროექტისთვის უნდა გამოყოს
დამატებითი ფინანსები.

დანერგვა

ხელშემწყობი მოქმედებები
კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

შესაძლებელია თანამშრომლობა სხვა მიმდინარე დონორ პროექტთან, ასევე
აწარმოე საქართველოში და GITA-ს მიერ განხორციელებულ პროექტებთან.
პირდაპირ სუბსიდირებასთან ერთად შესაძლებელია სხვა სახის ფინანსური
დახმარების გაწევა – საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლება. რაც
საქართველოს მთავრობასთან განსახილველი საკითხია.
არ არის განსაზღვრული.

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ქალი მენეჯერების, ასევე IDP და სხვა
მოწყვლადი ჯგუფების მენეჯერული უნარების განვითარებას.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარი: ადგილობრივი ახალგაზრდობა (პროგრამის პოტენციური
კანდიდატები, ასევე შესაბამისი საწარმოები). არაპირდაპირი ბენეფიციარი:
ადგილობრივი მოსახლეობა და თემი ეკონომიკური დივერსიფიკაციის შედეგად.

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: 1. პროგრამის მომზადება; 2. სახსრების გამოყოფა; 3. შესაბამისი
სექტორების და საწარმოების განაცხადების მიღება; 4. პროგრამის დაწყება
შედეგები: a) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი; b) დამტკიცებული ბიუჯეტი c)
სუბსიდირება (5 კომპანიამდე თითოეულ სექტორში).

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

1.

2.

3.

4.

300,000 – 500,000

პასუხისმგებელი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება და
რეგიონალური მთავრობა,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P1-YU02 – ახალგაზრდა მეწარმეების წახალისება სოფლად
ახალგაზრდა მეწარმეები წახალისების პროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის
ახალგაზრდების პროგრამის განახლებას, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდების
მეწარმეობაში მონაწილეობა გახდება პრიორიტეტი ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტისთვის. პროგრამის ფარგლებში, მეწარმეობით დაინტერესებული
ახალგაზრდები მიიღებენ პრაქტიკულ დონას ბიზნეს გეგმის მომზადების,
ფინანსური რესურსების მოძიების შესახებ და განავითარებენ სამეწარმეო უნარებს.
პროგრამა არსებულ სახელმწიფო და დონორი ორგანიზაციების გრანტებს უფრო
ხელმისაწვდომს გახდის ახალგაზრდებისთვის.

დასაბუთება

ახალგაზრდების არა-ფერმერულ მეწარმეობაში მონაწილეობის დაბალი
მაჩვენებელი ადგილობრივი ეკონომიკის მთავარი გამოწვევაა. შესაბამისად,
ახალგაზრდების მეწარმეობაში ჩართვა ნიშნავს მათ სამომავლო დასაქმებას
და ადგილობრივი ეკონომიკის დივერსიფიკაციას. ინტერვენცია მიმართულია
პრობლემის ჯგუფი 5-სკენ (ახალგაზრდების შეზღუდული მონაწილეობა ეკონომიკაში).
ეს ინტერვენცია შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების და საქართველოს
სოფლის განვითარების სტრატეგიების მიზნებს (კერძოდ, სტრატეგიულო მიზანი 2
და 3, პუნქტი 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა;
მზიანი 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებული ქსელების გაძლიერების და მდგრადი არა-სასოფლო სამეურნეო
აქტივობების ხელშეწყობით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმის განვითარება
სოფლისთვის დამახასიათებელი და უნიკალური კულტურული იდენტობის
გათვალისწინებით).

აქტუალობა

პირველ ეტაპზე უნდა ჩატარდეს კონსულტაციები ადგილობრივ უწყებებთან, რათა
განახლდეს არსებული ახალგაზრდული პროგრამა. მეორე ეტაპზე უნდა მომზადდეს
ახალგაზრდა მეწარმეების პროგრამა, რომელიც მოიცავს ადმინისტრაციის ყველაზე
მოშორებულ ერთეულებში მცხოვრებ ახალგაზრდებსაც კი.

დანერგვა

ხელშემწყობი მოქმედებები
კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, აწარმოე საქართველოში და IRDG პროექტის
ერთობლივი ძალისხმევა გზრდის პროექტის წარმატების დანერგვის
შესაძლებლობას.
არ არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მოშორებულ რაიონებში მაცხოვრებელ
ახალგაზრდებს.

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: 1. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან შეთანხმება; 2. ახალგაზრდა
მეწარმეების პროგრამის მომზადება; 3. სასწავლო მოდულების დანერგვა
შედეგები: 1) მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული პროგრამის განახლება; 2)
პროგრამის 100-მდე ახალგაზრდა მონაწილე; 3) 30-მდე ახალი სტარტაპ იდეა
ახალგაზრდებისგან.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარი: მუნიციპალიტეტის მოშორებულ რაიონებში
მაცხოვრებელი ახალგაზრდები. არაპირდაპირი ბენეფიციარი: მუნიციპალიტეტის
თანამშრომლები, ადგილობრივი თემის წევრები.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1.

2.

3.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)
80,000 – 100,000

პასუხისმგებელი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება, LAG,
პარტნიორი ორგანიზაცია,
პასუხისმგებელო
მხარეებთან კოორდინაციით
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P1-YU03 – ახალგაზრდების ტურიზმში მონაწილეობის ხელშეწყობა
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესებისთვის სასურველია ტურიზმის სექტორის განვითარების ხელშეწყობა,
რსაც ხელს უწყობს კლიმატური პირობები და ტერიტორიის პოტენციალი. მოცემულ
გარემოებებზე დაყრდნობით სასურველია შესაბამისი უნარებისა და ცოდნის მქონე
ახალგაზრდების მოზიდვა.

დასაბუთება

ტურიზმის სექტორის განვითარება მუნიციპალური განვითარების სტრატეგიის
ერთერთი პრიორიტეტია. შემოთავაზებული აქტივობა მიზნად ისახავს
ახალგაზრდებში ტურიზმის სამეწარმეო უნარების განვითარებას და მათ ამ
სფეროში ჩართვას. შესაბამისად, შემოთავაზებული აქტივობა სრულყოფილად
ასახავს ადგილობრივი ახალგაზრდების და მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებს. ეს
ინტერვენცია შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების და საქართველოს სოფლის
განვითარების სტრატეგიების მიზნებს (კერძოდ, სტრატეგიულო მიზანი 2 და 3,
პუნქტი 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა; მზიანი
2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული
ქსელების გაძლიერების და მდგრადი არა-სასოფლო სამეურნეო აქტივობების
ხელშეწყობით. მიზანი 3: სოფლად ტურიზმის განვითარება სოფლისთვის
დამახასიათებელი და უნიკალური კულტურული იდენტობის გათვალისწინებით).

აქტუალობა

პროგრამის მთავარი მიზანია ახალგაზრდებისთვის შესაბამისი უნარების და
ცოდნის მიცემა. მონაწილეები მიიღებენ ცოდნას და გამოცდილებას, რომელიც
მათ დაეხმარება სოფლის ტურიზმის მიმართულებით სხვადასხვა აქტივობების
განხორციელებაში. ასევე, ისინი გაეცნობიან მსოფლიო და ქართული ტურიზმის
სიახლეებსა და ინოვაციებს.

დანერგვა

ხელშემწყობი მოქმედებები

ცოდნის და უნარების დონის ამაღლება პირდაპირ კავშირშია ახალგაზრდების
სოციალურ-ეკონომიკური პირობების და დასაქმების შესაძლებლობების
გაუმჯობესებასთან.

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

არ არის განსაზღვრული.

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 23% დასახლებულია ეთნიკური აზერბაიჯანელებით.
შესაბამისად გასათვალისწინებელი იქნება მათი ჩართულობა.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარი: 18-29 წლის ახალგაზრდები;
არაპირდაპირი ბენეფიციარი: მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობას, რომელიც
შეძლებს პროგრამაში და პროგრამის მონაწილეების მიერ დაგეგმილ აქტივობებში
ჩართვას.

ძალისხმევა: 1. შესაბამისი გამოცდილების მქონე ინსტიტუტთან თანამშრომლობის
დაწყება; 2. მოკლევადიანი პროგრამების განხორციელება ადგილობრივი ტურიზმის
პრიორიტეტების გათვალისწინებით; 3. მონაწილეთა იდენტიფიცირება და შერჩევა,
მოწყვლადი ჯგუფების გათვალისწინება; 4. სასწავლო კურსების ჩატარება.
შედეგები: a) ტურიზმის სფეროში ჩატარებული სწავლება; b) შესაბამისი სასწავლო
პროგრამა უნარების და ცოდნის განვითარებისთვის; c) პროგრამის მონაწილე
ახალგაზრდები შერჩეულია

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

60,000 – 80,000

ადგილობრივი LAG,
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება,
ახალგაზრდობის საქმეთა
სააგენტო, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით

1.
2.
3.
4.
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P1 – (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) – შედეგების ჩარჩო

პროექტის დასახელება: შემოსავლის ზრდა დივერსიფიკაციის და რესურსების არასწორი განაწილების აღმოფხვრის გზით
შეჯამება

ობიექტურად დასაბუთებული მაჩვენებლები

ვერიფიკაციის მეთოდები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების შემოსავლის ზრდა მათი არა-ფერმერულ
საქმიანობაში ჩართვის და ეკონომიკის დივერსიფიკაციის გზით

მიზნების მიღწევის გაზომვა:
• დასაქმების და მეწარმეობიდან მიღებული შემოსავლების ზრდა

პროექტის მიზანი: შეზღუდული რაოდენობის პერსონალის პირობებში მუნიციპალიტეტის ზოგადი
შედეგების და დამატებული ღირებულების მაქსიმუმამდე გაზრდა რესურსების არასწორი განაწილების
შემცირების, ახალგაზრდების და ქალების გააქტიურების, და ბიზნეს შესაძლებლობების განვითარების
გზით

• სხვადასხვა სექტორების პროდუქტიულობას
• მუნიციპალიტეტში
შორის სხვაობა მცირდება
მოქმედი ბიზნესების
• ძალისხმევა და ბიზნესის მიერ და სექტოკვლევა
რისთვის დამატებული ღირებულება იზრდება
• მეტი ქალი და ახალგაზრდა ადამიანი არის ჩართულო ეკონომიკაში (სამუშაო ძალა, მეწარმეობა)

შედეგები:
• შერჩეული სექტორების თანამშრომლები გადამზადებულია
• ინვესტირების შეთავაზებები მომზადებულია
• იდენტიფიცირებულია ახალი ფინანსური ინიციატივა
• მომზადებულია ინიციატივები ახალგაზრდების და
ქალების ეკონომიკაში ჩართვის კუთხით
• გაუმჯობესებულია ადგილობრივი უწყებების შესაძლებლობები
• მომზადებულია პროფესიული განათლების ახალი
კურსები

• მუნიციპალიტეტში მოქმ • მთავარი ვარაუდი არის ის, რომ
ედი ბიზნესების კვლევა
სხვა ეკონომიკური საფუძვლები
• მუნიციპალიტეტის ოჯაშეინარჩუნებს სტაბილურობას
ხების კვლევა
• ოფიციალური სტატისტიკა, Geostat

• სულ მცირე 2 ინდუსტრია პროდუქტიულობის
• პროექტის ანგარიშები
ფირმებს შორის განაწილებულია და 2 ინდუსტ• პერიოდული შეფასება
რია, რომლის პროდუქტიულობას დაბალია სხვა
სექტორებთან შედარებით
• სულ მცირე 10 ადამიანის შენარჩუნება შერჩეულ
სექტორში
• სულ მცირე 5 ახალი შესაძლებლობა არა-ფერმერული ბიზნესის განვითარების მიმართულებით
• 10-20 ახალი VET კურსის შეთავაზება ადგილობრივად
• სულ მცირე 2-3 პროექტის დანერგვა სოფლის-ქალაქის ურთიერთკავშირის გაძლიერებისთვის

ძალისხმევა, აქტივობებო და რესურსების სახეობე• უნდა მომზადდეს
ბი: P1 გათვალისწინებული პროგრამების შემუშავება
და დანერგვა. P1-EC01-დან P1-EC10-ის ჩათვლით უკავშირდება: a) სოფლის ინდუსტრიების განვითარებას;
b) ფინანსების, კრედიტების და ბაზრების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას; c) სოფლის გლობალურ
ღირებულებათა ჯაჭვში ინტეგრაციას; d) მდგრადი
ტურიზმის ხელშეწყობას. ამასთან ერთად, ყოვლისმომცველი პროგრამები დანერგვა, რომლებიც
უკავშირდება შემდეგს: a) ახალგაზრდების და ქალების აქტიური ჩართვა ეკონომიკაში (P1-YU01, P1-YU02;
P1-YU03; P1-GE01); b) სოფლისა და ქალაქის ურთიერთკავშირის შესწავლა და წახალისება (P1-RU01)

მნიშვნელოვანი ვარაუდები

• პროექტის ანგარიშები
და ბიუჯეტი

• მთავარი ვარაუდი არის ის, რომ
სხვა წარმოების ფაქტორები,
როგორიცაა კაპიტალზე წვდომა
არ შეიზღუდება და სექტორზე
მოთხოვნა განაგრძობს ზრდას.
• ახალი უნარების მქონე ადამიანები შეძლებენ ახალი და
უკეთესი სამსახურის მოძებნას
ამავე მუნიციპალიტეტის ამავე
სფეროში და არ გადავლენ
სხვაგან
• კიდევ ერთი ვარაუდი არის ის,
რომ ახალი შესაძლებლობების
კვლევა სტიმულს მისცემს ადგილობრივ და სხვა მეწარმეებს
• არსებობს დაფინანსების ეკონომიკურად განხორციელებადი
სხვა ფორმები
• მთავარი ვარაუდი არის რომ: a)
ინდუსტრიაში დასაქმებულებს
ექნებათ საკუთარი უნარების
დახვეწის სურვილი; b) შეირჩევიან საუკეთესო ტრენერები; c)
წარმოდგენილი იქნება განხორციელებადი იდეების საკმარისი რაოდენობა
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P2 – (საზოგადოება) – (სოციალური საკითხები) – ინტერვენციები
მოქმედების დასახელება

P2-SO01 – სოციალური მომსახურებების განვითარების პროგრამა

დასაბუთება

საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის მთავარი გამოწვევა არის: მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის განკუთვნილი მომსახურებების და ადგილობრივი მოსახლეობის
სოციალურ დაცვის უზრუნველყის შეზღუდული შესაძლებლობა. ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამები შეზღუდულია თავისი მასშტაბით
და არ ფარავს მოსახლეობის ყველა ჯგუფს. ერთჯერადი ფულადი დახმარება
არ არის საკმარისი. ადეკვატური მომსახურებების და მოწყვლადი ჯგუფების
ინკლუზიის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტს ესაჭიროება მონაცემთა ბაზა
და ინფორმაცია მოწყვლადი ჯგუფების რეალური საჭიროებების შესახებ. ყველა
მხარე თანხმდება, რომ მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალური პროგრამები არის
შეზღუდული, არაეფექტური და ფულადი დახმარებების მომსახურებებად გარდაქმნა
მთავარი გამოწვევაა ყველა მუნიციპალიტეტისთვის.

აქტუალობა

ეს პროგრამა მიზნად ისახავს პრობლემის ხის ჯგუფი-2 და 3-ის, კერძოდ 2.1 და 3.1, 3.2,
3,3 პრობლემების გამომწვევ მიზეზებზე რეაგირებას.

დანერგვა

ცენტრალური მთავრობა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი

ხელშემწყობი მოქმედებები

როცა საქმე სოციალური მომსახურებების განვითარებას ეხება, გარკვეული
შედეგების მიღწევა შეგვიძლია დონორ პროექტებთან თანამშრომლობით.

კოვიდ-19 სპეციალური ზომები სრულად უკავშირდება კოვიდ-19-ით გამოწვეულ საჭიროებებს
განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ბავშვებს, PWD, და TSA ბენეფიციარ
ოჯახებს.

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: 1. მოწყვლადი ჯგუფების მონაცემთა ბაზების შემუშავება; 2. მოწყვლადი
ჯგუფების საჭიროებების დეტალური შეფასება 8 მუნიციპალიტეტში; 3. ადგილობრივი
ბიუჯეტის ფულადი დახმარების სახსრების მომსახურებებად გარდაქმნა
შედეგები: 1) მოწყვლადი ჯგუფების სრულყოფილი მონაცემთა ბაზა; 2) საჭიროებების
შეფასების ანგარიშები; 3) ახალი სოციალური მომსახურება მუნიციპალიტეტში.

პირდაპირი ბენეფიციარი: მოწყვლადი ოჯახების ბავშვები, შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და უფროსები, IDP, ხანდაზმულები.
პირდაპირი და არაპირდაპირი
არაპირდაპირი ბენეფიციარი: ადგილობრივი თემი, რომელიც სარგებელს ნახავს
ბენეფიციარების აღწერა
სოციალური რისკების შემცირებით; ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და თემი
სხვადასხვა ჯგუფების ინკლუზიის შედეგად

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1.

2.

3.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)
20 000

50 000

300 000

პასუხისმგებელი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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მოქმედების დასახელება

P2-SO02 – საკონსულტაციო საბჭოების შესაძლებლობების განვითარება

დასაბუთება

თითოეულ მუნიციპალიტეტში არსებობს PWD საბჭო, მაგრამ საზოგადოების
მონაწილეობის მაჩვენებელი ძალიან დაბალია და საბჭოს ფუნქციები ხშირ
შემთხვევაში ფორმალობაა.

აქტუალობა

ეს პროგრამა მიზნად ისახავს პრობლემის ხის ჯგუფი 4-ის და 4.1, 4.2 და 4.3
პრობლემების გამომწვევ მიზეზებზე რეაგირებას.

დანერგვა

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ადგილობრივი NGOs

ხელშემწყობი მოქმედებები

როცა საქმე თემის წევრების მომზადებას ეხება, გარკვეული შედეგების მიღწევა
შეგვიძლია დონორ პროექტებთან თანამშრომლობით.

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

არ არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს PWD-ზე.
პირდაპირი ბენეფიციარი: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტი, რომელიც სარგებელს ნახავს
მომზადებული ლიდერების დამხარებით. ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და თემი,
რომელიც ისარგებლებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სრულყოფილად
მონაწილეობის შესაძლებლობით.

ძალისხმევა: 1. სწავლებები თემის წევრებისთვის; 2. ადგილობრივი საბჭოების
შესაძლებლობების განვითარება
შედეგი: 1) სასწავლო მასალები და სახელმძღვანელოები; 2) მომზადებული
პერსონალი (20-25 ადამიანი); 3) ადგილობრივი საბჭოებისთვის ახალი რეგულაციების
შემოღება.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1.

2.

3.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)
5 000

20 000
15 000

პასუხისმგებელი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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მოქმედების დასახელება

P2-SO03 – ადგილობრივი უწყებების თანამშრომლების მომზადება

დასაბუთება

მიუხედავად ბოლო დროის ცვლილებებისა (ახალი კანონი სოციალურ სამუშაოზე,
ბავშვთა უფლებების კოდექსი), მუნიციპალიტეტების სოციალური განყოფილებები
უამრავ გამოწვევას აწყდებიან – პერსონალის შეზღუდული რაოდენობა და
უნარები, არასაკმარისი ფინანსური რესურსები, პროფესიონალი სოციალური
მუშაკების ნაკლებობა. ასევე, ადგილობრივი თემი, რომელიც მოწყვლად ჯგუფებს
წარმოადგენს საჭიროებს მხარდაჭერას და განვითარებას. ახალი კანონი სოციალურ
მომსახურებებზე ზრდის ადგილობრივი სოციალური მომსახურებების ფუნქციას და
ამკვიდრებს ახალ სახელმწიფო სტანდარტებს.

აქტუალობა

ეს პროგრამა მიზნად ისახავს პრობლემის ხის ჯგუფი 4-ის და 1.1, 1.2 პრობლემების
გამომწვევ მიზეზებზე რეაგირებას.

დანერგვა

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და ცენტრალური მთავრობა

ხელშემწყობი მოქმედებები

როცა საქმე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების მომზადებას ეხება, გარკვეული
შედეგების მიღწევა შეგვიძლია დონორ პროექტებთან თანამშრომლობით.

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

არ არის განსაზღვრული.

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მოწყვლადი ჯგუფების
წარმომადგენლებს.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და თემი, ეფექტური სოციალური
პოლიტიკის და პროგრამების საფუძველზე

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: მუნიციპალიტეტების სოციალური განყოფილებების შესაძლებლობების
გაზრდა.
შედეგი: 1) სასწავლო მასალები და სახელმძღვანელოები; 2) სოციალური
განყოფილების მომზადებული თანამშრომლები (6 პიროვნება).

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1.2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)
20 000

პასუხისმგებელი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P2-SO04 – ინსტიტუციური და ფინანსური შესაძლებლობების
განვითარება მომსახურების პროვაიდერების და სოციალური
საწარმოებისთვის

მოქმედების დასახელება

დასაბუთება

მოწყვლადი ჯგუფების ინკლუზიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის
მათთვის სოციალური მომსახურებების მიწოდება და დასაქმების ხელშეწყობა. ეს
პრაქტიკულად შეუძლებელია განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში. დღეს,
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს და 7 წლამდე ბავშვებს შეზღუდული
აქვს მომსახურებების ხელმისაწვდომობა (მხოლოდ 40 ბავშვი). ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის სხვა მოწყვლად ჯგუფებს არ აქვთ წვდომა სოციალურ
მომსახურეებზე და კოვიდ-19-მა მოახდინა მათი იზოლაცია. მოწყვლადი ჯგუფები,
განსაკუთრებით კი პანდემიის შემდგომ პერიოდში, არა არიან კონკურენტუნარიანი
შრომის ბაზარზე და მათ სპეციალური პირობები და დასაქმებაში დახმარება
ესაჭიროებათ. სოციალური მეწარმეობა ასეთი ჯგუფებისთვის შემოსავლის მიღების
საუკეთესო შესაძლებლობაა.

აქტუალობა

ეს პროგრამა მიზნად ისახავს პრობლემის ხის ჯგუფი 2-ის და 2.1, 2.2 პრობლემების
გამომწვევ მიზეზებზე რეაგირებას.

დანერგვა

ადგილობრივი მთავრობა დონორების ხელშეწყობით

ხელშემწყობი მოქმედებები

როცა საქმე მომსახურების პროვაიდერების და სოციალური საწარმოების
დაფინანსებას ეხება, გარკვეული შედეგების მიღწევა შეგვიძლია დონორ
პროექტებთან თანამშრომლობით.

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

არ არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს სამუშაო ასაკის მოსახლეობაზე,
რომელიც ღებულობს TSA, და PWD-ზე.
პირდაპირი ბენეფიციარი: სამუშაო ასაკის მოსახლეობა. არაპირდაპირი
ბენეფიციარი: სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფები, რომლების იღებენ სოციალურ
მომსახურებებს, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და თემი ახალი მომსახურებების
შედეგად.
ძალისხმევა: 1. სპეციალური სწავლებები მომავალი მომსახურების პროვაიდერების
ან სოციალური საწარმოებისთვის; 2. ფინანსურ რესურსებზე წვდომა
შედეგები: 1) სასწავლო მასალები და სახელმძღვანელოები; 2) მომზადებული
სოციალური მომსახურების პროვაიდერები და სოციალური საწარმოები; 3) ახალი
სოციალური პროგრამები.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1.

2.

3.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)
5 000

25 000

350 000

პასუხისმგებელი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P2 – (საზოგადოება) –(სოციალური საკითხები) შედეგების ჩარჩო

პროექტის დასახელება: ადგილობრივი სოციალური დაცვის ჩარჩოს და მომსახურებების განვითარება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის
შეჯამება

ობიექტურად დასაბუთებული
მაჩვენებლები

პროგრამის მიზანი
ინკლუზიური საზოგადოების განვითარება

მიზნის მიღწევის გაზომვა:
 მოწყვლად ჯგუფებში სიღარიბის დონის შემცირება და სოციალური მომსახურებების ზრდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

პროექტის ამოცანა
სოციალური მომსახურებების და პროგრამების
განვითარება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, სიღარიბის შემცირება და ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის გაზრდა

 მოწყვლადი ჯგუფების რაოდენობა, რომლებიც
იღებენ TSA შემცირებულია
 სოციალური მომსახურებების ბენეფიციართა რიცხვი შემცირებულია
 მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელების დასაქმების რაოდენობა

ძალისხმევა
 ახალი სოციალური მომსახურებების შემუშავება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის
 ადგილობრივი სოციალური დაცვის სქემის
მომზადება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის;
 მოწყვლადი ჯგუფების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის ხელშეწყობა
 მოწყვლადი ჯგუფებისთვის შემოსავლის მიღების პროგრამების მომზადება

ვერიფიკაციის
მეთოდები

 სოციალური მომსახურების სააგენტოს
ანგარიშები
 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოციალური
პროგრამები

 SSA ყოველთვიური
ანგარიში
 მუნიციპალური პროგამების ანგარიში
 ოჯახების კვლევა

მნიშვნელოვანი ვარაუდები
 მთავარი ვარაუდი არის ის, რომ
სხვა ეკონომიკური საფუძვლები
შეინარჩუნებს სტაბილურობას

 მთავარი ვარაუდი არის, რომ
ადგილობრივი ბიუჯეტი გაიზრდება პროგრესულად და დონორები
ხელს შეუწყობენ სოციალური
პროგრამების განხორციელებას

 მომზადდება სულ მცირე 5 მომსახურება
• პროექტის ანგარიშები  მთავარი ვარაუდი არის, რომ მუნი მომზადდება და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
 მუნიციპალური ანგარიციპალიტეტის წარმომადგენლები
დაფინანსდება სულ მცირე 4 ახალი სოციალური
შები
დაეთანხმებიან სოციალური პროგდაცვის პროგრამა
რამების რეალურ ცვლილებებს
 ადგილობრივი საბჭოების (PWD, გენდერი) ეფექტი კიდევ ერთი ვარაუდი არის, რომ
ანობა გაიზრდება
დონორი ორგანიზაციები ხელს შე ახალი სოციალური საწარმოები/სოციალური მომუწყობენ ახალი მომსახურებების/
სახურებების მოწყვლადი ჯგუფებისთვის შემოსასოციალური საწარმოების დაარსევლის მიღების წყაროა
ბას

შედეგები: აქტივობები და რესურსების სახეობე უნდა მომზადდეს
ბი:
შემოთავაზებული P2-SO01-P2-SO04 გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს:
1. მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების მომზადება;
2. თემის წევრების მომზადება;
3. მოწყვლადი ჯგუფების მონაცემთა ბაზის შექმნა;
4. მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების შეფასება;
5. სოციალური დაცვის ახალი სქემების და მომსახურებების მომზადება საჭიროებების შეფასების
და თემის წარმომადგენელების მონაწილეობით;
6. მუნიციპალიტეტის სოციალური განყოფილების
შესაძლებლობების გაზრდა;
7. ადგილობრივი საბჭოების შესაძლებლობების
გაზრდა (PWD, გენდერი)

 პროექტის ანგარიშები
და ბიუჯეტი

 მთავარი ვარაუდი არის რომ: a) მუნიციპალიტეტს და საზოგადოებას
ექნება საკითხის მიმართ საკმარისი ინტერესი; b) შეირჩევა საუკეთესო ტრენერები და საუკეთესო
სასწავლო მოდულები; c) ადგილობრივ ბიუჯეტთან ერთად ზოგიერთ
აქტივობის დაფინანსებისთვის
ხელმისაწვდომი იქნება დონორების დამატებითი დახმარება
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P2 – (საზოგადოება) – (ჯანდაცვა) – ინტერვენციები
მოქმედების დასახელება

P2-HE01 – სახლის პირობებში ორსულთა და ბავშვთა მოვლის პროგრამა
2018 წელს, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მოზარდების სიკვდილიანობის
მაჩვენებელი 1, 000 დაბადებულზე 16,6%, ხოლო 5 წლამდე ბავშვებში 1, 000
დაბადებულზე 18.3%-ს შეადგენდა. ორივე მაჩვენებელი რეგიონალურ და
ქვეყნის მაჩვენებლებთან შედარების ძალიან მაღალია. SDG ჯანმრთელობის
ინდიკატორის თანახმად, რომელიც საქართველოს მერგო: 2030 წლისთვის, უნდა
მოხდეს ახალშობილების და 5 წლამდე ბავშვების სიკვდილიანობის პრევენცია.
საქართველოსთვის სამიზნე მაჩვენებელი იქნება 1, 000 ახალშობილზე 3, და 5
წლამდე ბავშვებში 1, 000 ახალშობილზე 6 ბავშვის გარდაცვალება.

დასაბუთება

ორსულთა და ბავშვებზე ზრუნვის სახელმწიფო სტრატეგიის მიზანია
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, მაღალი ეფექტიანობის და ხარჯ-ეფექტური
ინტერვენციების შენარჩუნება და გავრცელება ორსულების და ახალშობილების
გადარჩენის, ასევე რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროების დახვეწის, და
მომსახურებების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის.

აქტუალობა

სახლის პირობებში ორსულების და ბავშვებზე ზრუნვის პროგრამის შემუშავება
და დანერგვა მუნიციპალური ჯანდაცვის პროგრამის ნაწილია. PHC უნდა იყოს
მთავარი განმახორციელებელი მხარე. რეკომენდირებულია საჭიროებების
წინასწარი შეფასების საფუძველზე პროგრამის ინტერვენციის გეგმის შემუშავება.
პროგრამა უნდა მოიცავდეს PHC პროვაიდერებისთვის დახმარების აღმოჩენას
სახლში ვიზიტების დროს, რაც გულისხმობს გადაადგილების და ტრანსპორტირების
ხარჯების ანაზღაურებას.

დანერგვა

ხელშემწყობი მოქმედებები

(1) ორსულების და ბავშვების საჭიროებებზე მცირემასშტაბიანი კვლევა საჭიროა
დეტალური ანალიზის და კონკრეტული ინტერვენციების წინასწარ დაგეგმვისთვის.

პანდემიის მოსალოდნელი მეორე და მესამე ტალღების გათვალისწინებით,
სასურველია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნას სახსრები
კოვიდ-19 სპეციალური ზომები
კრიზისი პერიოდში ჯანდაცვის სექტორისთვის გადაუდებელი საჭიროების საგნების
შესაძენად.
განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე დედებზე.

პირდაპირი და არაპირდაპირი პირდაპირი ბენეფიციარი: ქალები და ბავშვები ლაგოდეხში; არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
ბენეფიციარი: სრულიად ლაგოდეხის მოსახლეობა
ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: 1) საჭიროებების შეფასება 2) პროგრამის მომზადება
შედეგები: a) ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალური ხარჯების ზრდა; b)
ორსულთა და ბავშვთა მოვლის სამიზნე პროგრამების შეტანა ბიუჯეტში, და
ორსულთა და ახალშობილების სიკვდილიანობის შემცირება.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1.

2.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

40 000

მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით

40 000
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P2-HE02 – უწყვეტი სამედიცინო განათლება სამედიცინო
პერსონალისთვის

მოქმედების დასახელება

რეგიონალური და მუნიციპალური დოკუმენტებში, კახეთის რეგიონის შეფასებისას
ხშირად არის ხაზგასმული სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაციის
შესახებ. სამედიცინო პერსონალის დაბალ კვალიფიკაციაზე. ამ დოკუმენტის
მომზადების დროს ინფორმაცია მოგროვდა ლაგოდეხის ამბულატორიული
დაწესებულებების ფუნქციონირების, საჭიროებების და გამოწვევების შესახებ.
ერთერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა, რომელსაც სოფლის ექიმები და ექთნები
აწყდებიან არის PHC საკითხებთან დაკავშირებული სწავლებები. მეტიც, პრობლემას
წარმოადგენს მცირეწლოვანების და 5 წლამდე ბავშვების სიკვდილიანობის
მაჩვენებელი. შესაბამისად, სწავლებაში უნდა შედიოდეს როგორც ორსულებზე,
ასევე ბავშვის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის საკითხები.

დასაბუთება

ჯანდაცვის მომსახურებების გაწევაში უმნიშვნელოვანესი როლი სამედიცინო
პერსონალს უკავია, განსაკუთრებით კი სოფლად. უწყვეტი განათლება ექიმების
და ექთნების პრაქტიკისა და მომსახურების განუყოფელი ნაწილია. ჯანდაცვის
სპეციალისტები ხშირად უნდა მონაწილეობდნენ სწავლებებში, უნდა განაახლონ
ცოდნა და უნარები, და მაღალი ხარიხის მომსახურება გაუწიონ პაციენტებს.

აქტუალობა

სოფლის ექიმების და ექთნებისთვის ადგილობრივი და ონლაინ სწავლებების
დაგეგმვა და ჩატარება. სწავლების თმა უნდა შეირჩეს მუნიციპალიტეტის
კონკრეტულ საჭიროებებზე და პრიორიტეტებზე დაყრდნობით (სასარგებლო
იქნებოდა მცირემასშტაბიანი საჭიროებების კვლევის ჩატარება სამედიცინო
პერსონალში, რათ განისაზღვროს მათთვის პრიორიტეტული განვითარების
სფეროები).

დანერგვა

ხელშემწყობი მოქმედებები

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები
განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

ჯანდაცვის სამინისტროს და უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამის,
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის და პროფესიული ასოციაციის
თანამშრომლობა
ამჟამად PHC პერსონალი გადის სწავლებას კოვიდ-19-ზე, რომელიც სხვადასხვა
დონორი ორგანიზაციების პროგრამების ფარგლებში ხორციელდება. ეს თემა
კვლავაც პრიორიტეტული ნდა იყოს და შეიძლება შეყვანილი იქნას სასწავლო
პროგრამაში.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე ადამიანებზე და მათ საჭიროებებზე, ორსულების და ბავშვთა ჯანმრთელობის
პრობლემებზე, ქრონიკულ დაავადებებზე, და ა.შ.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარი: სოფლის ექიმები და ექთნები; არაპირდაპირი
ბენეფიციარი: ლაგოდეხის მოსახლეობა

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: 1) უწყვეტი განათლება 2) სწავლება
შედეგები: (1) სამედიცინო პერსონალის ცოდნის ამაღლება; (2) ლაგოდეხში
სამედიცინო პერსონალის მიერ გაწეული მომსახურებების ხარისხის გაუმჯობესება

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1.

2.

3.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)
15 000
15 000

პასუხისმგებელი
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი უწყება,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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P2 – (საზოგადოება) – (ჯანდაცვის სფერო) – შედეგების ჩარჩო

პროექტის დასახელება: პაციენტზე მორგებული ზრუნვა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება
შეჯამება

ობიექტურად დასაბუთებული მაჩვენებლები

ვერიფიკაციის
მეთოდები

მნიშვნელოვანი
ვარაუდები

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსის გაუმჯობესება

მიღწეული მიზნების გაზომვა:
• სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა
• შობადობის მაჩვენებლის გაზრდა 1000 სულ მოსახლეზე
• 1000 სულ მოსახლეზე მცირეწლოვანების სიკვდილიანობის
შემცირება
• ქრონიკული მდგომარეობების რაოდენობის შემცირება

• Geostat
• NCDC

• სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება
• კეთილდღეობის გაუმჯობესება

პროექტის ამოცანა: პირველადი ჯანდაცვის
ხარისხიანი მომსახურებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

• ამბულატორიული კლინიკების რაოდენობის ზრდა
• იმ მოსახლეობის პროცენტული რაოდენობის ზრდა, რომლებიც
15 წუთში შეძლებენ სამედიცინო დაწესებულებაში მისვლას და
ექიმთან შეხვედრას
• ამბულატორიული პაციენტების ზრდა

• NCDC

• UHCP სტაბილურობის
შენარჩუნება

ძალისხმევა:
• პაციენტების გაძლიერება
• ჯანდაცვის მომსახურებებით კმაყოფილების დონის მომატება
• ჯანდაცვის მომსახურებების გამოყენება
• პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებების
დაფარვის გაზრდა
• პირველადი მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა
• წყალი და სანიტარული პირობები

• იმ პაციენტების რაოდენობის ზრდა, რომლებიც იტყვიან რომ
მათ მიეცათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიეღოთ მათზე
ზრუნვის და მკურნალობის პროცესთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;
• ამბულატორიული პაციენტების კონსულტაციების რაოდენობის
ზრდა (ყველა ტიპის)
• იმ მოსახლეობის % რაოდენობა, რომლებიც ნებისმიერი მიზეზით გახდნენ ავად 6 თვის განმავლობაში და შეძლეს ექიმთან
კონსულტაციის გავლა
• 14 პირველადი მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა საჯარო და
კერძო სამკურნალო დაწესებულებებში
• იმ მოსახლეობის % რაოდენობა, რომელიც მოიხმარს უსაფრთხო სასმელ წყალს
• იმ მოსახლეობის % რაოდენობა, რომელსაც აქვს წვდომა უსაფრთხო სანიტარულ სისტემაზე

• ადგილობრივი კვლევა
(ჯანდაცვის მომსახურების გამოყენების კვლევა)
• MoH/SSA
• ოჯახების კვლევა, მოსახლეობის აღწერა

• უწყვეტი ინვესტირება
ჯანდაცვის სექტორში
• საკუთარი სახსრებით
გადახდის შემცირება
• ახალი რეგულაციების
შემოღება

შედეგები: P2-HE01-დან P2-HE04 ჩათვლით
გათვალისწინებული აქტივობები, მოიცავს:
• სამედიცინო პერსონალის მომზადება;
(სოფლის ექიმები)
• ამბულატორიების რეაბილიტაცია
• 3 ახალი ამბულატორიის მშენებლობა
• ჯანდაცვის ახალი პროგრამის წარდგენა
მუნიციპალიტეტში, რომელიც მორგებული იქნება მოსახლეობის საჭიროებებზე
• სოფლის ექიმებისთვის ინტერნეტის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

• უნდა მომზადდეს დეტალური ბიუჯეტი

• MoH/ ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი
• MoH/ ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი

• უწყვეტი სამედიცინო
განათლების დანერგვა
ქვეყანაში
• PHC რეფორმის დაწყება
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P2 – (საზოგადოება) – (ახალგაზრდობის საკითხები) – ინტერვენციები
P2-YU01 – ახალგაზრდების მონაწილეობის განსხვავებული
გზების ხელშეწყობა

მოქმედების დასახელება

ანალიზმა აჩვენა, რომ ახალგაზრდები ნაკლებად არიან ჩართული გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში. ერთის მხრივ, ახალგაზრდების მუნიციპალური პროგრამა ხელს
არ უწყობს მონაწილეობით პროგრამებს და მეორეს მხრივ, ახალგაზრდებს არ აქვთ
საკმარისი გამოცდილება, უნარები და ცოდნა, რათა მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა საქმიანობაში. ახალგაზრდების მონაწილეობის განსხვავებული გზების ხელშეწყობა ზეგავლენას მოახდენს გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე და დადებითად
იმოქმედებს ცხოვრების პირობების და სოფლის ახალგაზრდობის ეკონომიკური
დივერსიფიკაციის საკითხებზე.

დასაბუთება

აქტუალობა

ანალიზმა აჩვენა, რომ პრობლემა არის ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში ჩართვის კუთხით. ამ პრობლემის აღმოფხვრისთვის რეკომენდირებულია
ახალგაზრდების მონაწილეობაზე სწავლებების ჩატარება. „ახალგაზრდობის მონაწილეობითი პოლიტიკის“ შემუშავება ახალგაზრდობის საქმეთა სააგენტოს სტრატეგიული მიმართულებაა. შესაბამისად, ადგილობრივი საჭიროებები და სახელმწიფო
პოლიტიკები ერთმანეთთან შესაბამისობაშია. ეს პროგრამა შეეხება პრობლემების
ხის მე-2 ჯგუფის გამომწვევ მიზეზებს.

დანერგვა

პროექტის ფარგლებში, ადგილობრივ ახალგაზრდებს მიეცემათ შესაძლებლობა დაესწრონ სპეციალურ სასწავლო პროგრამას, რომელიც შეეხება ახალგაზრდების მონაწილეობას. ევროპის საბჭოს ახალგაზრდობის დეპარტამენტის თანახმად, არსებობს
ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის ხუთი ინიციატივა:
1. ახალგაზრდობის საბჭოები და სხვა ოფიციალური სტრუქტურულები; 2. ერთობლივი
მართვისა და წარმოების მიდგომა; 3. ახალგაზრდების მიზანმიმართული მონაწილეობა; 5. ახალგაზრდა ადამიანების ციფრული მონაწილეობა.

ხელშემწყობი მოქმედებები

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და კერძო სექტორის ერთობლივი ძალისხმევა
პროექტის წარმატებით განხორციელებას შეუწყობს ხელს.

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

არ არის განსაზღვრული.

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ახალგაზრდები და ქალები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა აქტივობებში.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარი: აქტიური ახალგაზრდების მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან;
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი ახალგაზრდობა და თემი, რომელიც
შეძლებს ახალგაზრდების მონაწილეობით მიღებული შედეგებით სარგებლობას.

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: 1. პროექტის იდეის მუნიციპალიტეტისთვის წარდგენა; 2. სასწავლო
პროგრამის მომზადება; 3. დანერგვის სწავლება ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის;
შედეგები: a) მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობის შეთანხმების მიღწევა; b) შესაბამისი სასაწავლო პროგრამის ხელმისაწვდომობა; c) სასწავლო პროგრამის დანერგვა.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1.

2.

3.

ჯამი

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

5,000

ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი,
ახალგაზრდობის საქმეთა
სააგენტო, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით

15,000

10,000

30,000
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P2-YU02 – ადგილობრივი ახალგაზრდული არასამთავრობო
ორგანიზაციის შექმნის ხელშეწყობა

მოქმედების დასახელება

დასაბუთება

საზოგადოებრივ და სამოქალაქო ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის
ხელშეწყობის ერთერთი გზა არის ახალგაზრდების არასამთავრობო ორგანიზაციაში
გაერთიანება. სამწუხაროდ, მუნიციპალიტეტში ასეთი შესაძლებლობების ნაკლებობაა. ახალგაზრდული NGO-ს წევრობა ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს გამოხატონ საკუთარი თავი, ისაუბრონ საკუთარი თემის ახალგაზრდების სახელით, რათა
მოხდეს ადგილობრივ საჭიროებებზე და გამოწვევებზე რეაგირება. ახალგაზრდული
NGO წევრობა თვით-განვითარების და გარემოს დაცვასთან, თანაბარ უფლებებთან,
სამოქალაქო და საჯარო მონაწილეობასთან დაკავშირებული ცოდნის მიღების და
კომუნიკაციის უნარების, ასევე სხვა სასარგებლო მახასიათებლების განვითარების
საშუალებას იძლევა.

აქტუალობა

პროექტის დანერგვა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ადგილობრივ თემში და საზოგადოებაში მზარდ დემოკრატიულ მონაწილეობას და ამის საჭიროება მკაფიოდ არის
გამოხატული ლაგოდეხის ახალგაზრდებში. ვინაიდან მუნიციპალიტეტში არ არის
ახალგაზრდული ორგანიზაცია, ასეთი ორგანიზაციის ხელშეწყობას დადებითი ზეგავლენა ექნება ადგილობრივ ახალგაზრდებზე. ეს პროგრამა შეეხება პრობლემების
ხის მე-2 ჯგუფის გამომწვევ მიზეზებს.

დანერგვა

პროგრამის ფარგლებში დაინერგება ახალგაზრდების შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა, რათა მონაწილეებმა მიიღონ ცოდნა და გამოიმუშაონ ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციის მართვასთან დაკავშირებული უნარები.
მონაწილეები შეძლებენ სწავლებაში ჩართვას და შემდეგ თემებზე ინფორმაციის
მიღებას: a) რა არის NGO-ს მიზანი; b) როგორ დავარეგისტრიროთ NGO; c) სახსრების
მოზიდვა; d) პროექტის მართვა. შემდეგ სწავლების მონაწილეები თავად შეძლებენ
ახალგაზრდული NGO დარეგისტრირებას, მათი თემის საჭიროებების გათვალისწინებით ახალი პროექტების მომზადებას და საჯარო, ასევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
მონაწილეობას.

ხელშემწყობი მოქმედებები

მხარდაჭერა ადგილობრივი LAG ხელს შეუწყობს პროექტის დანერგვას

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

არა არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

ეთნიკური უმცირესობები, ქალები, და მოწყვლადი ჯგუფები იქნებიან პროექტის სამიზნე აუდიტორია.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარი: 15-25 წლის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი ახალგაზრდები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარი: ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ისარგებლებს
ახალი NGO-ს ინიციატივებით.

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: 1. სასწავლო მოდულის განვითარება; 2. მონაწილეების იდენტიფიცირება და შერჩევა; 3. სასწავლო მოდულის დანერგვა; 4. ახალგაზრდული NGO დაფუძნება
შედგები: a) 25 მონაწილის მომზადება; b) 3-მზე ახალი ახალგაზრდული NGO შექმნა

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

1.

10,000

3.

30,000

2.

4.
5.

5,000

ჯამი

5,000

პასუხისმგებელი
ადგილობრივი პარტნიორები,
პასუხისმგებელ პირებთან
კოორდინაციით

50,000
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P2-YU03 – ახალგაზრდების გაძლიერების და შესაძლებლობების
განვითარების პროგრამა

მოქმედების დასახელება

ახალგაზრდების ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე საჯარო, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს
დემოკრატიული განვითარებისთვის. შესაბამისად, საჭიროა ისეთი ინტერვენციების
გამოყენება, რომლებიც გაზრდის ახალგაზრდების ადამიანის უფლებებთან, დემოკრატიასთან, მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ცნობიერებას და გააუმჯობესებს
ადგილობრივების კეთილდღეობას.

დასაბუთება

ახალგაზრდების გაძლიერების და შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა
ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში ჩართვას, გენდერულ თანასწორობას, და სხვადასხვა საგანმანთლებლო შესაძლებლობების გაჩენას. ეს პროგრამა შეეხება პრობლემების ხის მე-3 ჯგუფის გამომწვევ მიზეზებს.

აქტუალობა

პროგრამის სასწავლო მოდულს აქვს 4 ძირითადი მიმართულება: დემოკრატია, მონაწილეობა, ადამიანის უფლებები და ადვოკატირება. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდებში ამ კომპეტენციების განვითარება, რაც დაეხმარება მათ საზოგადოებრივი
ინტერესების შესაბამისად მოქმედებაში.
პროგრამის დანერგვის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ: a) ადგილობრივი თემი
საჭიროებების და ინტერესების განსაზღვრას; b) ყოველდღიურ ცხოვრებაში დემოკრატიული პრინციპების გამოყენებას; c) პრობლემებზე რეაგირების მიზნით მუნიციპალურ ორგანოებთან კომუნიკაციას; d) საკუთარი და სხვა სამოქალაქო უფლებების
დაცვას; სამართლებრივი პრობლემების გადაჭრისთვის სხვადასხვა რესურსების
გამოყენებას.

დანერგვა

ხელშემწყობი მოქმედებები
კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

პროგრამის სასწავლო მოდულის მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს პროგრამის მუნიციპალურ მომსახურებად გარდაქმნას, მის ზრდას და მეტი ახალგაზრდის ჩართვას.
არ არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

არ არის განსაზღვრული
პირდაპირი ბენეფიციარი: 15-25 წლის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელი ახალგაზრდები;
არაპირდაპირი ბენეფიციარი: ადგილობრივი თემის წევრები და სხვა ახალგაზრდები,
რომებიც შეძლებენ პროგრამის განხორციელებით მიღებული სარგებელის გამოყენებას.
ძალისხმევა: 1. მთავარი დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება და პარტნიორობის დამყარება; 2. სასწავლო მოდულის მომზადება; 3. მონაწილეთა იდენტიფიცირება და შერჩევა; 4. პროექტის დანერგვა.
შედეგები: a) 30-მდე ახალგაზრდის შესაძლებლობები გაუმჯობესდება; b) მომზადებული ახალგაზრდობა შეძლებს მუნიციპალიტეტის და ბიზნეს სექტორის ინიციატივების ხელშეწყობას.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n

1.

2.

3.

4.

ჯამი

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)
15,000
20,000
35,000

პასუხისმგებელი
ადგილობრივი პარტნიორები,
მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ პირებთან
კოორდინაციით
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მოქმედების დასახელება

P2-YU04 – პროექტი “ახალგაზრდული სივრცე”
„ახალგაზრდული სივრცე“ არის უსაფრთხო და მრავალ ფუნქციური გარემო, სადაც
ახალგაზრდები შეძლებენ თავისუფალი დროის გატარებას, უნარების განვითარებას, აქტივობების დაგეგმვას, განხილვების ჩატარებას, ინტერნეტის გამოყენებას,
ადგილობრივი უწყებების და დაინტერესებული მხარეებისთვის იდეების და რეკომენდაციების შემუშავებას. საშუალებას აძლევს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
ახალგაზრდებს მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ახალგაზრდული
სივრცე ხელს შეუწყობა ახალგაზრდების გააქტიურებას და დაეხმარება მათ სოფლის
ატმოსფეროს გამოცოცხლებაში. პროექტის დანერგვა ხელს შეუწყობს სოფლის გარემოს გამოცოცხლებას. პროექტი ახალგაზრდების შესაძლებლობები განვითარების
საშუალებასაც წარმოადგენს.

დასაბუთება

შემოთავაზებული პროექტი პირდაპირ უკავშირდება ადგილობრივი ახალგაზრდების
საჭიროებებს და გამოწვევებს. როგორც ანალიზმა აჩვენა, ყველაზე დიდი პრობლემა
დაკავშირებულია იმ გარემოსთან, სადაც ახალგაზრდები ერთმანეთთან კომუნიკაციას
და თავისუფალი დროის გატარებას შეძლებენ. პროექტი დაკავშირებულია მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასთან და შეეხება იმ ძირითად
პრობლემებს, რომლებიც ასახულია პრობლემის ხის მე-3 ჯგუფის გამომწვევ მიზეზებში.

აქტუალობა

დანერგვა

ახალგაზრდული სივრცის ინიციატივის ფარგლებში შეიქმნება ახალგაზრდული გარემოს კონცეფცია, მოეწყობა ახალგაზრდებზე გათვლილი სივრცე, რომელსაც თავად
ახალგაზრდები უხელმძღვანელებენ. ამ პროექტის წარმატებული განხორციელებისთვის აუცილებელია პროექტში მუნიციპალიტეტის, დონორი ორგანიზაციების და
ბიზნეს სექტორის თანაბარი ჩართულობა. მუნიციპალურმა უწყებებმა პროექტისთვის
უნდა გამოყონ სივრცე, მუნიციპალიტეტის ერთერთი საკუთრება. დონორმა ორგანიზაციებმა ხელი უნდა შეუწყონ ახალგაზრდებს და სივრცის მართვასთან დაკავშირებული მათი ცოდნის და უნარების განვითარებას, რათა ახალგაზრდებმა რეალობად
აქციონ საკუთარი ინიციატივები და განაგრძონ სივრცის მართვა.

ხელშემწყობი მოქმედებები

ადგილობრივი LAG და უწყებების მხარდაჭერა ხელს შეუწყობს პროექტის დანერგვას.

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

არ არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
ახალგაზრდებს, და ახალგაზრდა ქალებისა და უმცირესობათა წარმომადგენელი
ახალგაზრდებს აქტივობებში ჩართვას.
პირდაპირი ბენეფიციარი: 15-25 წლის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელი ახალგაზრდები. არაპირდაპირი ბენეფიციარი: ახალგაზრდები, რომლებიც შეძლებენ პროგრამაში და აქტივობებში მონაწილებას პირდაპირ ბენეფიციარებთან ერთად.

ძალისხმევა: 1. დაინტერსებული მხარეების იდენტიფიცირება და პარტნიორობის
დამყარება; 2. ახალგაზრდების მოძიება და მათი შესაძლებლობების განვითარება; 3.
ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება და ახალგაზრდული სივრცის შექმნა; 4.
მუნიციპალიტეტში პროექტის განხორციელებისთვის შესაბამისი შენობის მოძიება; 5.
ახალგაზრდული ინიციატივების განხორციელება
შედეგები: a) ადგილობრივი ახალგაზრდების მოზიდვა; b) ახალგაზრდული სივრცის
გახსნა; c) მუნიციპალიტეტის მიერ შესაბამისი სივრცის გამოყოფა; d) დანერგილი
ახალგაზრდული ინიციატივების რაოდენობა.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

2.

15,000

4.

10,000

ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი,
ახალგაზრდობის საქმეთა
სააგენტო, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით

1.

n

3.

5.

ჯამი

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5,000
5,000

25,000

60,000
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P2-YU05 – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ახალგაზრდობის პოლიტიკის სტრატეგიაა

მოქმედების დასახელება

დასაბუთება

ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოების განსაკუთრებული როლი ეკისრებათ
ახალგაზრდობის ადგილობრივი პოლიტიკის განსაზღვრაში. შესაბამისად,
აუცილებელია მუნიციპალური სტრატეგიის არსებობა, რომელიც ხელს
შეუწყობს ახალგაზრდების განვითარებას, მათი საჭიროებების და ინტერესების
გათვალისწინებას და ახალგაზრდა ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ამ
სტრატეგიის შემუშავება და მიღება დადებით ზეგავლენას იქონიებს ახალგაზრდა
ადამიანების სოფლის ცხოვრებაზე და განაპირობებს ეკონომიკურ დივერსიფიკაციას.

აქტუალობა

ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავება, კვლევა და საჭიროებების ანალიზი
ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს მთავარი პრიორიტეტია. ამ თვალსაზრისით,
ადგილობრივი ახალგაზრდების და ახალგაზრდების ეროვნული პოლიტიკა
თანხვედრაშია. ეს პროგრამა შეეხება იმ ძირითად პრობლემებს, რომლებიც
ასახულია პრობლემის ხის მე-1 ჯგუფის გამომწვევ მიზეზებში.

დანერგვა

ადგილობრივი სტრატეგია მიზნად ისახავს ისეთი გარემოს შემქნას, რომელიც
ახალგაზრდებს ღირსეული დასაქმების შესაძლებლობას, ხარისხიან განათლებაზე
წვდომას და ჯანმრთელ და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების შესაძლებლობას
მისცეს. ასეთ პირობებში ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი თავის რეალიზებას,
თანაბარი შესაძლებლობების გამოყენებას, იქნებიან ტოლერანტული და ღია
თანამშრომლობისთვის.

ხელშემწყობი მოქმედებები
კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

ადგილობრივი მთავრობის, ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს და დონორი
ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევა ხელს შეუწყობს პროექტის წარმატებით
დანერგვას.
არ არის განსაზღვრული

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ახალგაზრდები, ქალები, IDP, და სხვა მოწყვლადი ახალგაზრდები იქნებიან
ადგილობრივი სტრატეგიის მომზადების სამიზნე.
პირდაპირი ბენეფიციარი: ადგილობრივი ახალგაზრდები და მუნიციპალიტეტის
უწყებები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარი: ახალგაზრდები და ადგილობრივი მოსახლეობა,
რომელიც ისარგებლებს ახალგაზრდების ახალი სტრატეგიით.

ძალისხმევა: 1. ადგილობრივ და რეგიონალური ზონის დაინტერსებული მხარეებთან
მუშაობა; 2. დაინტერესებულ მხარეებთან ჩარჩო შეთანხმების მომზადება; 3.
პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ კითხვარის მომზადება; 4. ახალგაზრდების
საჭიროებებზე კვლევის ჩატარება; 5. ახალგაზრდების ადგილობრივი სტრატეგიის
მომზადება და დანერგვას.
შედეგი: a) თანამშრომლობის შეთანხმება მუნიციპალიტეტთან მიღწეული და
ხელმოწერილია; b) არსებული ადგილობრივი პროგრამების ანალიზი ჩატარებულია;
c) ახალგაზრდების კვლევა და საჭიროებების ანალიზი ჩატარებულია; d) კვლევის
დანერგვისთვის იდენტიფიცირებულია პარტნიორი ორგანიზაცია.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

1.

10,000

3.

10,000

2.

4.
5.

ჯამი

10,000
30,000

50,000

110,000

პასუხისმგებელი
ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი,
ახალგაზრდობის საქმეთა
სააგენტო, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინაციით
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• სულ მცირე 120 ახალგაზრდა სოფლებიდან მომზად• პარტნიორი ორ• არის ვარაუდი, რომ ადგილობრივი ახალგაზდა ახალგაზრდული NGO განვითარების საკითხებზე
განიზაციის შეფარდობის სტრატეგია ხელს შეუწყობს ეკონო• სულ მცირე 6 ახალგაზრდული NGO არის რეგისტრისების ანგარიში
მიკურ გაძლიერებას
რებული
ახალგაზრდების
• ახალგაზრდები დიდი მოტივაციით მიი• ჩატარდა კვლევა ადგილობრივი ახალგაზრდების
მონაწილეობაზე
ღებენ მონაწილეობას მოხალისეების და
საჭიროებებზე
ახალგაზრდების ჩართვის პროგრამებში
• ახალგაზრდების მონაწილეობის 5 განსახვავებულ
• მომზადებულ ახალგაზრდებს დადებითი
ხერხზე ჩატარდა სწავლებები
ზეგავლენა ექნებათ მუნიციპალიტეტის
• ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობის შესაძლებადმინისტრაციაზე და მათი ჩართულობის
ლები უზრუნველყოფილია ახალგაზრდული სივრცის
დონე გაიზრდება
მიერ
• სულ მცირე 30 ახალგაზრდამ შეძლო ადვოკატირების,
ადამიანის უფლებების და მონაწილეობის ცოდნის
მიღება
• უნდა შემუშავდე

შედეგები: აქტივობები და რესურსების
სახეობები: P2 (P2-YU01 -P2-YU05 გათვალისწინებული პროგრამების დანერგვა:
a) განათლების და სწავლების წახალისება; b) მთავრობის შესაძლებლობების
განვითარება; c) სოციალური კაპიტალის
განვითარება; d) თემზე ორიენტირებული
განვითარების ხელშეწყობა

• პროექტის მენეჯერის შეფასების
ანგარიში

• მთავარი ვარაუდი არის, რომ: a) მუნიციპალური უწყებები ხელს შეუწყობენ პროექტის
იდეას; b) პარტნიორი ორგანიზაცია შეძლებს ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას; c)
ახალგაზრდები აქტიურად ჩაერთვებიან მოხალისეთა აქტივობაში; d) მუნიციპალიტეტს
დაემატება ახალგაზრდების გასართობის და
რეკრეაციული სივრცე

• არის ვარაუდი, რომ ახალგაზრდების
მონაწილეობას და ინკლუზიას დადებითი
შედეგები ექნება ახალგაზრდების მონაწილეობის გაზრდის კუთხით
• ახალგაზრდების პროგრამებისთვის განკუთვნილი მუნიციპალური ბიუჯეტი გაიზრდება,
ხელმისაწვდომი იქნება დონორების დახმარება
• ახალგაზრდები აქტიურად ჩაერთვებიან ყველა სწავლებაში და განათლების პროცესში

ძალისხმევა:
• მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობის
შეთანხმების მიღწევა
• სხვადსხვა TC მზადდება ადგილობრივად
• ახალგაზრდების მულტიფუნქციური სივრცის გახსნა
• საჯარო და საზოგადოებრივი მონაწილეობის დონე გაზრდილია
• ადგილობრივი ახალგაზრდული NGO
გახსნა
• ჩატარდა ახალგაზრდების საჭიროებების
კვლევა
• განხორციელდა არსებული პროგრამების
ანალიზი

• მომზადდა
ადგილობრივი
ახალგაზრდული
სტრატეგია

• ჩატარდა სწავლებები ახალგაზრდების მონაწილეობის უზრუნველყოფისთვის
• მოეწყო სივრცე ახალგაზრდების მონაწილეობის და
განვითარებისთვის
• დაარსდა ახალგაზრდული NGO

• ყველა მხარეები მზად იქნებიან თანამშრომლობისთვის

მნიშვნელოვანი ვარაუდები

პროგრამის ამოცანა: ახალგაზრდების
შესაძლებლობების გაძლიერება და განვითარება, ახალგაზრდების ჩართულობის
ინოვაციური გზების გამოყენება, აქტიური
მოქალაქეობის და მონაწილეობის შესაძლებლობების მიცემა.

• ადგილობრივი
ახალგაზრდების
მონაწილეობის
და საზოგადოებრივ და საჯარო
ცხოვრებაში
მონაწილეობის
კვლევა ჩატარდა

ვერიფიკაციის
მეთოდები

მიზნის მიღწევის გაზომვა:
• მიღებულია მუნიციპალური პოლიტიკა ახალგაზრდებისთვის
• პრაქტიკაში ხორციელდება ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვა
• მოხალისეთა აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა
• დაარსებულია ახალგაზრდების ადგილობრივი NGO

ობიექტურად დასაბუთებული
მაჩვენებლები

პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდების საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში
მონაწილეობის გაზრდა ადგილობრივი
პოლიტიკის, ახალგაზრდების საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებაში აქტიური
მონაწილეობის გზით

შეჯამება

პროექტის დასახელება: ახალგაზრდების საზოგადოებაში ჩართულობას გაზრდა

P2 – (ახალგაზრდების საკითხები) – შედეგების ჩარჩო

ლაგოდეხი
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P2 – (საზოგადოება) – (გენდერული საკითხები) – ინტერვენციები
მოქმედების დასახელება

დასაბუთება

აქტუალობა

დანერგვა

ხელშემწყობი მოქმედებები

P2-GE01. გენდერული მეინსტრიმინგის პროგრამა მუნიციპალიტეტში
I2018 წელს, დამტკიცდა მუნიციპალიტეტის ბრძანება N12, ლაგოდეხის საკრებულოს
გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც 12 წევრისგან შედგება (5 ქალი და
7 მამაკაცი), მათ შორის 2 წარმომადგენელი არის NGO სექტორიდან. გენდერულის
თანასწორობის საბჭომ დაამტკიცა მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის
სამოქმედო გეგმა 2018-2019 წლებისთვის. აღნიშნული გეგმის ერთერთი პრიორიტეტი
არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება (მუხლი 2.7, მუხლი 2.8). ამ გეგმის თანახმად,
უნდა დაინერგოს ისეთი პროგრამები და აქტივობები, რომლებიც ხელს შეუწყობს
მოსახლეობის დასაქმებას, მათ შორის სოფლად მაცხოვრებელი ქალებისთვის და
სოციალურად მოწყვლადი ქალებისთვის პროფესიული განათლების პროგრამების
განხორციელებას. გეგმის თანახმად, უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიკრო და
მცირე ბიზნესის მხარდამჭერ პროგრამებში ფინანსური მონაწილეობა. სამოქმედო
გეგმის თანახმად, 2019 წელს შესაბამისი ზომების დანერგვის მიზნით ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან გამოიყო 31,000 ლარი. 2020 წლის ახალი სამოქმედო გეგმა ჯერ არ არის
დამტკიცებული, თუმცა შემუშავებულია აქტივობების მონახაზი, რომლისთვისაც
გამოიყოფა 35,000 ლარი. მუნიციპალიტეტში არის სოფელი კაბალი, რომელიც
ეთნიკური უმცირესობით არისა დასახლებული და მისი მოსახელობის რაოდენობა
აღემატება მუნიციპალური ცენტრის მოსახლეობის რაოდენობას. მნიშვნელოვანია,
რომ ახალ სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებული იქნას ისეთი აქტივობები,
რომლებიც მიმართული იქნება ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციისკენ. მეტიც,
მიუხედავად იმისა, რომ გენდერული თანასწორობის საბჭოში 2 NGO არის ჩართული
აუცილებელია მეტი NGO ან უმცირესობის თემის წარმომადგენლების საბჭოში
შეყვანა.
მეორეს მხრივ, მუნიციპალიტეტი პასუხისმგებელია გენდერული თანასწორობის
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე, რაც
მათ შორის გულისხმობს ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებას. ასევე, საბჭომ
უნდა დაამტკიცოს მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სტრატეგია და
ახალი სამოქმედო გეგმა 2020-21, გააძლიეროს ქალთა ეკონომიკური ჩართულობის
მიმართულებით თანამშრომლობა ქალებთან, სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციებთან, ეთნიკურ უმცირესობებთან და სხვა მოწყვლად ჯგუფებთან.
SDG10-ის 10.1 პუნქტის თანახმად, 20230-თვის სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ
სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ინკლუზია ნებისმიერი ასაკის, სქესის,
შეზღუდული შესაძლებლობის, რასის, ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიის ან სხვა
სტატუსის მქონე ყველა პირისთვის.
გენდერული თანასწორობის საბჭო მოსახლეობის, მათ შორის სხვადასხვა
ეთნიკური წარმომავლობის ქალების და მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების
გათვალისწინებით უზრუნველყოფს გენდერულ მეინსტრიმინგს, გენდერულად
მგრძნობიარე პროგრამების და პოლიტიკების დანერგვას მუნიციპალიტეტში.
მნიშვნელოვანია, რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები უნდა
ჩაერთონ გენდერული თანასწორობის საბჭოს მუშაობაში სხვა არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან ერთად.

1. შეხვედრა გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან
2. ეთნიკური უმცირესობების ქალთა ჯგუფების გენდერული თანასწორობის საბჭოს
წევრად მიღების პროცესის ინიცირება.
3. შეხვედრა ადგილობრივ CSO და ქალთა თემებთან, მათ შორის სხვადასხვა
ეთნიკური წარმომავლობის ქალებთან
4. მუნიციპალიტეტისთვის საჭიროებების შეფასების კვლევის ჩატარებაში
დახმარების აღმოჩენა, რაც ერთერთი ვალდებულებაა ისევე როგორც თემის
საჭიროებების დაცვის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებში შეყვანა

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალთა
ეკონომიკური გაძლიერების აქტივობებს კრიზისულ პერიოდში მომზადდა
კოვიდ-19 სპეციალური ზომები მუნიციპალიტეტის მიერ. აღნიშნული გეგმა მოიცავს სხვადასხვა ეთნიკური
წარმომავლობის ქალთა პრიორიტეტებს და ხელმისაწვდომია უმცირესობების ენაზე
რეაგირების გეგმის დანერგვის მიზნით უნდა გამოიყოს ცალკე ბიუჯეტი
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განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს მოწყვლად ჯგუფებზე, მათ შორის
სხვადასხვა ეთნიკური წამომავლების ქალებზე, შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირებზე, მარტოხელა დედებზე, და სხვა ჯგუფებზე, რომლებიც უნდა ჩაერთონ
გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის, ასევე საგანგებო სიტუაციებზე
რეაგირების გეგმის მომზადების პროცესში.

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

პირდაპირი ბენეფიციარი: გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენლები,
პირდაპირი და არაპირდაპირი ქალთა ორგანიზაციები, და ადგილობრივი CSO, ასევე სხვადასხვა ეთნიკური
ბენეფიციარების აღწერა
წარმომავლობის ქალები; არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა

ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: 1. შეხვედრა დაინტერსებულ მხარეებთან; 2. შეხვედრდა ადგილობრივ
ქალთა ორგანიზაციებთან, CSO და ქალებთან, მათ შორის სხვადასხვა ეთნიკური
წარმომავლობის ქალებთან; 3. საჭიროებების შეფასების კვლევა
შედეგი: a) გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის მიღება, რომელიც
ორიენტირებული იქნება ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, შესაბამისი ბიუჯეტის
გამოყოფით; b) ქალთა NGO, ისევე როგორც ეთნიკური ჯგუფები ჩაერთვებიან
გენდერული თანასწორობის საბჭოს მუშაობაში; 3) სამოქმედო გეგმაში
გათვალისწინებული იქნება მოსაბლეობის, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის
საჭიროებები და პრიორიტეტები.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n
1-2

1-3

4-5

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

21,000

მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით

22,000

25,000
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მოქმედების დასახელება

დასაბუთება

აქტუალობა

დანერგვა

ხელშემწყობი მოქმედებები

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები

განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

P2-GE02. საკონსულტაციო-საგანმანათლებლო ცენტრი
ქალების ეკონომიკური გაძლიერების თვალსაზრისით, განათლება და უნარების
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი კომპონენტებია. ქალების თითქმის 1/3 არ არის
ეკონომიკურად აქტიური, რაც სავარაუდოდ განპირობებულია ოჯახური საქმის და
საზოგადოებაში არსებული დამოკიდებულების, ასევე ქალებისთვის განკუთვნილი
აქტივობების სტერეოტიპებით. მართალია ქალების 88% და მამაკაცების 96%
მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი გარემო ხელსაყრელია ბიზნესის დაწყებისთვის, მათ
არასდროს უფიქრიათ საკუთარი ბიზნესის წამოწყება რესურსების ნაკლებობის
გამო (ამ მოსაზრებს აფიქსირებს გამოკითხული ქალების 24%). ქალების 21%-ს
და მამაკაცების 16%-ს ბიზნესის დაწყებაზე არ უფიქრია ცოდნისა და უნარების
ნაკლებობის გამო. გამოკითხული ქალების 21.5% და მამაკაცების 15.8%-ს მიღებული
აქვს პროფესიული განათლება, ხოლო ქალების 23% და მამაკაცების 24% მიღებული
აქვს უმაღლესი განათლება. მუნიციპალიტეტში მოსწავლეები რაოდენობა,
რომლებმაც მიატოვეს საშუალო სკოლა მაღალია. გოგონები იმ მოსწავლეების
47%-ს შეადგენენ, რომელთაც შეწყვიტეს სწავლა, რაც ძირითადად ადრეულ ასაკში
ქორწინებას უკავშირდება, და ნორმას წარმოადგენს ეთნიკურ უმცირესობებში, ასევე
კაბალიში. მეორეს მხრივ, ეს პრობლემა შეიძლება დაკავშირებული იყოს ენობრივ
ბარიერთან, პროგრამების და მომსახურებების შეზღუდულ წვდომასთან.
SDG 4 4.4 მიზნის თანახმად, 2030 წლისთვის, არსებითად უნდა გაიზარდოს იმ
ახალგაზრდების და ზრდასრულების რაოდენობა, რომლებსაც ექნებათ შესაბამისი,
მათ შორის ტექნიკური და პროფესიული უნარები დასაქმების, კარგი სამუშაოს
მოძებნის მიზნით. ასევე, უნდა გაიზარდოს მეწარმეობის წილი. ხოლო 10.2 მიზნის
თანახმად, 2030 წლისთვის სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ სოციალური,
ეკონომიკური და პოლიტიკური ინკლუზია ნებისმიერი ასაკის, სქესის, შეზღუდული
შესაძლებლობის, რასის, ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიის ან სხვა სტატუსის
მქონე ყველა პირისთვის.

მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით, უნდა მოეწყოს ქალებისთვის განკუთვნილი
სივრცე, სადაც ისინი მიიღებენ მომსახურებას, ინფორმაციას პროგრამებზე,
მიიღებენ განათლებას ეკონომიკურ აქტივობებში ჩართვაზე, ბიზნეს აქტივობების
დაგეგმვასა და მართვაზე. აქვე შესაძლებელი იქნება სწავლებების ჩატარება.
მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით საკონსულტაციო – საგანმანათლებო
მომსახურების ცენტრის დაარსება
კონკრეტული მომსახურებების განვითარება და ქალთა გაძლიერების შესახებ
პროგრამების ეთნიკური უმცირესობების ენეზე ხელმისაწვდომობა
მაღალი ხარისხის მომსახურებების მიწოდება ქალების და გოგონებისთვის, ასევე
ეთნიკური უმცირესობებისთვის.

შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, რომელიც გააერთიანებს ქალებს, სხვადასხვა
ეთნიკური და რელიგიური წარმომავლობის ქალებს, რომლებიც დაზარალდნენ
კოვიდ-19 პანდემიით გამოწვეული კრიზისი დროს. ჯგუფის ფარგლებში განხილული
იქნება მათ პრობლემები და საჭიროებები მომდევნო რეაგირებისთვის. ცენტრი
აღჭურვილი იქნება მაღალი ტექნოლოგიებით და პანდემიის პერიოდში ონლაინ
მომსახურებების მიწოდება იქნება გარანტირებული.
მონაწილეების შერჩევის პროცესში ჩაერთვება ყველა ჯგუფის წარმომადგენელი,
მათ შორის სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ქალები და მოწყვლადი ჯგუფები.
პირდაპირი ბენეფიციარი: ეკონომიკურ აქტივობებში ჩართული ქალები და ქალები,
რომლებიც დაინტერესებული არიან აქტივობებში ჩართვის. არაპირდაპირი
ბენეფიციარი: მათ ოჯახების და თემი.
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ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: 1. კარგად აღჭურვილი საგანმანათლებლო ცენტრის მოწყობა ქალთა
გაძლიერების და თანამშრომლების მომზადებისთვის; 2. კონსულტაციების ჩატარება
ქალებისთვის და მათთვის სახელმწიფო და არა-სახელმწიფო პროგრამების
შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. 3. ქალთა ეკონომიკური აქტივობის ხელშემწყობი
პროგრამების მომზადება, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ენაზე.
შედეგი a) ცენტრი, რომელიც ხელს უწყობს ქალების გაძლიერებას და მმართველო
გუნდის მომზადებას; b) განვითარებული მომსახურებები/პროგრამები ქალების
ეკონომიკური განვითარებისთვის; c) ქალები, რომლებიც მიიღებენ სწავლებას,
დაფინანსებას და ბიზნეს კონსულტაციებს.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

1-3

80,000

2-3

70,000

2-3
2-3

70,000

60,000

პასუხისმგებელი
მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით
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მოქმედების დასახელება

დასაბუთება

აქტუალობა

დანერგვა

ხელშემწყობი მოქმედებები

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები
განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

P2-GE03. ქალთა ოთახების შესაძლებლობის გაძლიერება
ქალთა ოთახი არის მუნიციპალური მომსახურება, რომელიც შეიქმნა ქალების
და გოგონების მხარდაჭერის მიზნით. ქალთა ოთახის მენეჯერი კონსულტაციებს
უწევს და ინფორმაციას აწვდის ყველა ადამიანს, რომელიც დაინტერესებულია
სხვადასხვა მუნიციპალური მომსახურებებით. ლაგოდეხში, ქალთა ოთახის მენეჯერი
არის პიროვნება, რომელიც პასუხს აგებს გენდერულ საკითხებზე და წარმოადგენს
გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრს.
WIC შეიმუშავა სახელმძღვანელო ქალთა ოთახებისთვის და საქართველოს
რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის, რომელშიც
განისაზღვრა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების როლი. ქალთა ოთახის მენეჯერის
შესაძლებლობები საკმარისი არ არის და საჭიროებს დამატებით განვითარებას.
მეტიც, ქალთა ოთახში არ ხდება ვიზიტორების მონაცემების მოგროვება
და აუცილებელია მონაცემთა ბაზის შექმნა. WR მენეჯერი უფრო აქტიურად
უნდა ჩაერთოს ვიზიტებში, შეისწავლოს და მიიღოს ინფორმაცია ეთნიკური
უმცირესობების, ასევე სხვა ქალების შესახებ.
ქალთა ოთახის აქტივობები მიმართულია ქალების გაძლიერების, მათ შორის
ეკონომიკური გაძლიერებისკენ, და გათვალისწინებული უნდა იქნას გენდერული
თანასწორობის სამოქმედო გეგმაში, ასევე აუცილებელია ბიუჯეტის გამოყოფა.
ვინაიდან ლაგოდეხის მოსახლეობა განსაკუთრებული ნდობით არის განწყობილი
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, WR და მუნიციპალიტეტმა უნდა
ითანამშრომლონ სხვა ჯგუფებთან ან ორგანიზაციებთან, ეთნიკური უმცირესობის
ახალგაზრდობის თემებთან, და გამოყენონ ისინი ინფორმაციის მოსახლეობას და
მთავრობას შორის გასავრცელებლად.

1. ქალთა ოთახის მენეჯერთან და საბჭოს წარმომადგენლებთან შეხვედრა
2. ქალთა ოთახის მენეჯერმა უნდა მოამზადოს შესაბამისი პროგრამების და
პროვაიდერების მონაცემთა ბაზა
3. ქალთა ოთახმა უნდა მოამზადოს ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმა
4. ქალთა ოთახისთვის უნდა მომზადდეს ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი
ქალების მონაცემთა ბაზა
5. ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმას ხელს უნდა უწყობდეს გენდერული
თანასწორობის საბჭო
6. ქალთა ოთახის მენეჯერებმა ქალებს უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია, მათ
შორის ეთნიკური უმცირესობის ენაზე, არსებული და შესაძლო მომსახურებების,
ეკონომიკური განვითარების შესახებ და ხელი შეუწყოს მათ მონაწილეობას. ქალთა
NGO და თემის ჯგუფები აქტიურად უნდა ჩაერთონ ამ პროცესებში.
კოვიდ-19-ის მეორე და მესამე ტალღის მოლოდინში, სასარგებლო იქნება თუ
ქალთა ოთახები გენდერული თანასწორობის საბჭოს და სხვა დაინტერსებულ
მხარეებს მიაწვდის ინფორმაციას ქალების, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის
წარმომადგენელი ქალების საჭიროებების და გამოწვევების შესახებ.

ლოზუნგით „არავინ უნდა ჩამორჩეს“ ქალთა ოთახის მენეჯერები პასუხისმგებელი
არიან ინფორმაციის თემის ყველა წევრისთვის მათ შორის, ეთნიკური და რელიგიური
უმცირესობის, მოწყვლადი პირებისთვის ინფორმაციის მიწოდებაზე. აქვე, მენეჯერმა
ხელი უნდა შეუწყოს ქალთა ორგანიზაციების და თემის ჯგუფების ჩართვას და
ეთნიკურ უმცირესობებთან კომუნიკაციას
პირდაპირი ბენეფიციარი: ქალები, მათ შორის განსახვავებული ეთნიკური
წარმომავლობის ქალებო, და ქალთა ოთახის მენეჯერები; არაპირდაპირი
ბენეფიციარი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო.
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ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ძალისხმევა: 1. WR მენეჯერთან და GE წარმომადგენლებთან შეხვედრა; 2.
მომსახურებების და პროგრამების მონაცემთა ბაზის შექმნა, ინფორმაციის ეთნიკური
უმცირესობის ენაზე თარგმნა; 3. ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის შემუშავება;
4. ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ
მხარდაჭერა; 5. სხვადასხვა თემებს შორის ინფორმაციის გავრცელება ქალთა
NGO-ებში, თემის ჯგუფებში და ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებში გაერთიანებით
ქალთა გაძლიერების შესახებ. შედეგები: a) პროგრამების და მომსახურებების
მონაცემთა ბაზის შექმნა და მასალების ეთნიკური უმცირესობის ენაზე თარგმნა;
b) WR სამოქმედო გეგმის მომზადება; c) მუნიციპალური მხარდაჭერა და ბიუჯეტის
გამოყოფა სპეციალური აქტივობებისთვის; d) მოსახლეობის ინფორმირება
არსებული მომსახურებების და ქალთა გაძლიერების პროგრამების შესახებ.

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
n

1-5
1-5
1-5

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

17,000

მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით

15,000

18,000
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მოქმედების დასახელება
დასაბუთება

P2-GE05. ქალთა ინიციატივების და თემის ჯგუფების ხელშეწყობა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს რამდენიმე არასამთავრობო
ორგანიზაცია და საინიციატივო ჯგუფი. მათგან 2 ჩართულია გენდერული
თანასწორობის საბჭოს მუშაობაში, თუმცა CBO და ეთნიკური უმცირესობები
ჩართული არ არიან პროცესებში, რაც განსაკუთრებით მნიშნელოვანია ეთნიკური
უმცირესობების ინტეგრაციის კუთხით. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ქალთა და სხვა
NGO დიდი ნდობით სარგებლობენ ადგილობრივ მოსახლეობაში.

აქტუალობა

პეკინის პლატფორმა მოქმედებისთვის მიუთითებს ქალთა ორგანიზაციების
ჩართვის მნიშვნელობაზე. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტებს აქვთ ვალდებულება
უზრუნველყონ CSO, ქალთა ორგანიზაციების და ჯგუფების მონაწილეობა გენდერული
თანასწორობის სამოქმედო გეგმის მომზადების და დანერგვის პროცესში.

დანერგვა
ხელშემწყობი მოქმედებები

კოვიდ-19 სპეციალური
ზომები
განსაკუთრებული
ზომები კონკრეტული
ჯგუფების საჭიროებების
გათვალიწინებისთვის

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
ძალისხმევის და შედეგების
აღწერა

ქალები, ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის და თემების, ეთნიკური და
რელიგიური ჯგუფების ჩართვა პროცესში. მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით
ქალთა ინიციატივებისთვის გრანტების გაცემა.

1. თემის ჯგუფების ჩამოყალიბების დაწყება
2. ჯგუფების, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფების მხარდამჭერი გრანტების
გაცემა მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით
3. CSO და CBO მუნიციპალური პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ჩართვის
ხელშეწყობა და წარმატების ისტორიების პოპულარიზაცია

კოვიდ-19-ის დამატებითი ტალღების შემთხვევაში ქალთა საჭიროებების
ხელშეწყობა კრიზისის პირობებში. ეთნიკურ უმცირესობებში ინფორმაციის მათთვის
გასაგებ ენაზე გავრცელება.
ქალთა ოთახის მენეჯერების, მერიის და ადმინისტრაციის თანამშრომლების
ინფორმირება თემის და სხვა ჯგუფებში გაერთიანების შესაძლებლობის შესახებ.
პირდაპირი ბენეფიციარი: თემის ხელმძღვანელი ქალები, მათ შორის ეთნიკური
და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები; არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: თემები და ქალთა ოჯახის წევრები.

ძალისხმევა: 1. განსახვავებული ეთნიკური წარმომავლობის ჯგუფებიდან და
სხვა მოწყვლადი ჯგუფებიდან ქალი ლიდერის არჩევა; 2. ქალების CBO შესახებ
ინფორმირება. 3. CBO დაარსების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, მათ
შორის ეთნიკური უმცირესობის წევრებისთვის ინფორმაციის მიწოდება; 4. CBO
შესაძლებლობების განვითარება; 5. CBO ინიციატივების მხარდასაჭერად მცირე
გრანტების გაცემა. 6. CSO/CBO მუნიციპალური პოლიტიკის მომზადებაში ჩართვა
შედეგები: 1. CBO შექმნა; 2. ცნობიერების და თავდაჯერებული ქალი ლიდერების,
მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალების და გოგონების
ცნობიერების ამაღლება; 3. გრანტების გაცემა და ინიციატივების მხარდაჭერა;
4. CSO/CBO-ს გენდერული თანასწორობის საბჭოს და მუნიციპალური პოლიტიკის
მომზადებაში ჩართვა

დანერგვის შემოთავაზებული გრაფიკი და სავარაუდო ხარჯები.
2020

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

პასუხისმგებელი

1-6

40,000

1-6

50,000

მუნიციპალიტეტი,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინაციით

1-6

2021

2022

2023

2024

2025

45,000
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ლაგოდეხი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

პოტენციურ უნარებზე მოთხოვნის-მიწოდების წონასწორობა

პრობლემები და გამოწვევები
საჭირო უნარები
ტურიზმი

• ოჯახური სასტუმროების მართვის უნარები
• სასტუმროს მომსახურების უნარები
• კულინარიული უნარები

• ეკო-აგრო-ტურიზმის გიდის უნარები

არსებული ვითარება
კოლეჯი აისის ლაგოდეხის ფილიალს არ აქვს
განათლების და პროფესიული სწავლების/
გადამზადების პროგრამები შემდეგი
მიმართულებებით:

• ოჯახური სასტუმროების მართვა
• სასტუმროს მომსახურება
• კულინარია

• ეკო-აგრო – ტურიზმის გიდი
კოლეჯი აისის ლაგოდეხის ფილიალი ახორციელებს 1
პროგრამას ტურიზმის სფეროში:

ბიზნესი

• სამეწარმეო უნარები და ცოდნა

• აგრო ბიზნესის მართვის უნარები
სოფლის მეურნეობა

• აგრონომიული უნარები

• ცხოველების გამრავლების და მოვლის უნარები
• ვეტერინარული მომსახურების უნარები

• კულტურული მემკვიდრეობის გიდი

შესაბამისი ბიზნეს უნარების პროგრამები
ხელმისაწვდომია კოლეჯი აისის ლაგოდეხის
ფილიალში
კოლეჯი აისის ლაგოდეხის ფილიალს არ აქვს
განათლების და პროფესიული სწავლების/
გადამზადების პროგრამები შემდეგი
მიმართულებებით:

• აგრონომია

• ვეტერინარია

• ცხოველების გამრავლება
გარემოს დაცვა

• ნარჩენების მართვის უნარები

• ხილისა და ბოსტნეულის დამუშავება

კოლეჯი აისის ლაგოდეხის ფილიალს არ აქვს
განათლების და პროფესიული სწავლების/
გადამზადების პროგრამები შემდეგი
მიმართულებებით:

• ნარჩენების მართვა
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სასწავლო გარემო

ადამიანური რესურსები

პროფესიული სწავლების
ან გადამზადების ფორმა

1

2

3

4

სასტუმროს მომსახურება

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

სწავლება-ორმაგი

საოჯახო სასტუმროების
მართვა

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

პროფესიული გადამზადება

არსებობს კოლეჯში აისი
(კაჭრეთი)

არ არსებობს

არ არსებობს ლაგოდეხში
არსებობს კოლეჯში აისი
(კაჭრეთი)

სწავლება-ორმაგი

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

სწავლება/სასერტიფიკატო
პროგრამები

არსებობს კოლეჯი აისის
ლაგოდეხის ფილიალში

არსებობს

არსებობს კოლეჯი აისის
ლაგოდეხის ფილიალში

პროფესიული სწავლება

1

2

3

4

მეწარმეობა

ნაწილობრივ არსებობს
კოლეჯში აისი (კაჭრეთი)

არსებობს

არსებობს

პროფესიული სწავლება

აგრო-ბიზნესის მართვა

არსებობს კოლეჯში აისი
(კაჭრეთი)

არსებობს

არ არსებობს ლაგოდეხში
არსებობს კოლეჯში აისი
(კაჭრეთი)

პროფესიული სწავლება

1

2

3

4

არსებობს კოლეჯში აისი
(კაჭრეთი)

არ არსებობს

არ არსებობს ლაგოდეხში
არსებობს კოლეჯში აისი
(კაჭრეთი)

სწავლება-ორმაგი

1

2

3

4

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

პროფესიული გადამზადებაორმაგი

ტურიზმი

კულინარია

ეკო, აგრო ტურიზმის გიდი
კულტურული
მემკვიდრეობის გიდი
ბიზნესი

სოფლის მეურნეობა
აგრონომია
ვეტერინარია
ხილის და ბოსტნეულის
დამუშავება
ცხოველების გამრავლება
გარემოს დაცვა
ნარჩენების მართვა

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

შესაბამისი პროგრამები

საჭირო პროფესიები

ლაგოდეხი

აუცილებელი პროფესიები და პროფესიული განათლების სისტემის მზაობა
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სამუშაო ძალის
მომზადება
ტურიზმის
სექტორისთვის

საოჯახო
სასტუმროს
მართვა

სასტუმრო
მომსახურებები
კულინარია

ეკო-ტურიზმის
გიდი

მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებთან
შესაბამისობა

დეტალური კომენტარი

შემოთავაზებული ინტერვენციები
1. სამუშაო ძალის მომზადება ტურიზმის
სექტორისთვის

ტურიზმი მუნიციპალიტეტის ერთერთი ყველაზე მკაფიოდ განსაზღვრული
არა-ფერმერული მიმართულებაა მისი განვითარების მაღალი პოტენციალის
გამო. ტურისტული ნაგებობების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება.
მუნიციპალიტეტის მთავარი რესურსები არის ბუნებრივი მემკვიდრეობა
(ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები), ეთნოგრაფია და ღვინო. ლაგოდეხის
დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის მონაცემებით, 2014 წელს
ლაგოდეხის ეროვნულ პარკს 39417 ტურისტი ესტუმრა, ხოლო 2018 წელს – 57
472. აღსანიშნავია, რომ პარკის ტერიტორიაზე ეწყობა ტყის ბილიკები. მათი
პროექტირება თითქმის დასრულებულია. აღნიშნული გარემოებები დადებით
ზეგავლენას ახდენს სასტუმროების და კვების ბიზნესის განვითარებას.
ადგილობრივი განვითარების გეგმის თანახმად, 2019 წლის მარტის
მდგომარეობით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 50 გესთჰაუსი ფუნქციონირება.
ამჟამად მუნიციპალიტეტში გვხვდება მცირე ზომის სასტუმროები და კვების
დაწესებულებები, ხოლო 10 სასტუმრო და კვების დაწესებულება ამჟამად
მშენებლობის პროცესშია. 2013 წელს დაფიქსირებული სასტუმროების
და კვების ობიექტების რაოდენობა 33% გაიზარდა. უნდა აღინიშნოს,
რომ მოქმედი სასტუმროების უმრავლესობას აქვს საკუთრი მარანი და
ღვინის წარმოება, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ღვინის ტურიზმს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წარმოებული ღვინო ხასიათდება უნიკალური
მახასიათებლებით და ექსკლუზიური გემოთი.
მცირე საწარმოებში ახალი პროდუქტების მომზადებასთან დაკავშირებული
ცოდნის, უნარის გამოცდილების ნაკლებობა აქტიურ ტექნიკურ დახმარებას
მოითხოვს. კიდევ ერთი დიდი პრობლემა არის ენის უნარების ნაკლებობა.
დიდი სასტუმროებს უჭირთ Service+ დონის კადრების მოძიება, რაც ზოგადად
კახეთს სხვა ტურისტული რეგიონებისგან მნიშვნელოვნად განასხვავებს.
ტურიზმის სექტორის იდენტიფიცირებული გამოწვევები და საჭიროებები
უკავშირდება ტურიზმის ოფიციალური პროდუქტების არ არსებობს (მაგ,
ეკო-სოფლები, თემატური გამოცდილება). ოფიციალური ტურისტული
გამოცდილების არ არსებობს განაპირობებს იმას, რომ ტურისტები ვერ
ხარჯავენ ფულს მუნიციპალიტეტში და იკარგება მნიშვნელოვანი პოტენციალი
და შემოსავალი.

1.1.1.
კოლეჯი აისი-ს ლაგოდეხის
ფილიალის მასწავლებლების მომზადება
1.1.2.
პროფესიული გადამზადების
პროგრამების შემუშავება
1.1.3.
სასწავლი კურსების დანერგვა

1.2.1. სასწავლო გარემოს შექმნა
1.2.2. მასწავლებლების მომზადება
1.2.3. პროფესიული განათლების კურსების
დანერგვა
1.2.4. სახელმწიფო დაფინანსებით ორმაგი
სწავლების ჩატარება
1.1.1.
კოლეჯი აისი-ს ლაგოდეხის
ფილიალის მასწავლებლების მომზადება
1.1.2.
პროფესიული გადამზადების
პროგრამების შემუშავება
1.1.3.
სასწავლი კურსების დანერგვა
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აგრო-ბიზნესის
მართვა
სამუშაო ძალის
მომზადება
გარემოს დაცვის
სექტორისთვის
ნარჩენების
მართვა

რეკომენდირებულია სამეწარმეო სწავლებების ჩატარება
ახალგაზრდებისთვის. ამ მიმართულებით ასობით ახალგაზრდა მიიღებს
სწავლებაში მონაწილეობას. აუცილებელია საპილოტე მოდულის მომზადება,
რომელიც მორგებული იქნება ასი ზრდასრული ადამიანის მომზადებაზე და
მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს მომზადება მასწავლებლებისთვის.
მოდული დაეფუძნება ინოვაციურ და თანამედროვე მიდგომებს – ბიზნეს
მოდელი, ფიქრის დიზაინი, რომლებიც ახალგაზრდების სწავლების საუკეთესო
გზებად მიიჩნევა.

2.1.1. სასწავლო მოდულების მომზადება
2.1.2. მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს
მომზადება
2.1.3. ახალგაზრდებისთვის სასწავლო
კურსების ჩატარება მოწვეული ტერნერების
მიერ კოლეჯ აისის-ს ლაგოდეხის ფილიალში.
3. სამუშაო ძალის ზრდის პროგრამა გარემოს
დაცვის სექტორში

მოსახლეობის 98% იღებს ნარჩენების მართვის მომსახურებებს და
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ერთი ნაგავსაყრელი.
საკანალიზაციო სისტემა არსებობს მხოლოდ ქალაქ ლაგოდეხის ფარგლებში
და საჭიროებს რეაბილიტაციას. მთავარი გამოწვევა გარემოს დაცვის
მიმართულებით არის ნარჩენების მართვა.

3.1. მასწავლებლების მომზადება
3.2. სასწავლო კურსების დანერგვა
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მეწარმეობა
(ბიზნესის
დაგეგმვა, მართვა,
მარკეტინგი)

2. სამუშაო ძალის ზრდის პროგრამა ბიზნესის
სექტორში
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სოციალური პროგრამები

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 2019/2020 წლებში გათვალისწინებული/დაფინანსებული
პროგრამები
2019 ბიუჯეტი
(ლარი)

აქტივობა

აღწერილობა

ფულადი დახმარება
ბავშვებს

10 ლარი თვეში და 200 ლარი
ერთჯერადი დახმარება ობლებს

ერთჯერადი
ფულადი დახმარება
ომის ვეტერანებს

ფულადი დახმარება და საჩუქრები
ომის ვეტერანებს და მათი ოჯახის
წევრებს

5 000

ფულადი დახმარება
მარტოხელა
მშობლებს

10 ლარი თვეში ერთ ბავშვზე და
200 ლარი ერთჯერადი დახმარება

3 590

უფასო სასადილო

პირები, რომლებიც იღებენ TSA
(57 000 ქულამდე) ცხელი სადილი
დღეში ერთხელ

110 000

ხანდაზმულების
სოციალური
რეაბილიტაციის
თანადაფინანსება

დიალიზის
პროგრამაში
ჩართული პირების
ფულადი დახმარება
ზამთრის პერიოდში
კომუნალური
გადასახადების
თანადაფინანსება
ერთჯერადი
ფინანსური
დახმარება
სტუდენტებს

ფულადი დახმარება
შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე პირების და
ბავშვებისთვის
ერთჯერადი
ფულადი დახმარება
უსინათლოებს
ერთჯერადი
ფინანსური
დახმარება ბავშვებს
ერთჯერადი
ფინანსური
დახმარება idp

13 250

2019 ბენეფიციარები

2020
ბიუჯეტი

2020 ბენეფიციარებიდაგეგმილი

46

-

-

5 000
13

134

48 000

118 000

48 000

დიალიზის პროგრამაში ჩართული
პირებისთვის განთავსების ან
ტრანსპორტირების ფულადი
დახმარება – 100 ლარი თვეში

28 100

25

30 000

10 ლარი თვეში

53 400

534

40 000

300 ლარი თითოეულ სტუდენტს
წელიწადში

6 300

21

17 000

10 ლარი თვეში შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ბავშვის
და უფროსებისთვის

13 330

125

39 000

100 ლარი წელიწადში

1 700

16

ერთჯერადი ფულადი დახმარება
ახალდაბადებულს 100 ლარი
პირველ შვილზე, და 200 ლარი
მეორე შვილზე

49 200

329

150 000

ერთჯერადი ფულადი დახმარება IDP
- 100 ლარი

5 600

56

13 000

26

-

წყარო: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
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სახელმძღვანელოების და ინფორმაციის წყაროს ნუსხა

სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა 21 – საუკუნეში – ხელსაწყოების ნაკრები განვითარებადი
ქვეყნებისთვის, OECD, 2016
ARDA

ბიომასის ენერგიის ქვეყნის პროფილი, საქართველო, UNDP

სოფლის არა-ფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების კვლევა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, IRDG UNDP, 2019
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბრძანება N12, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

მდინარე ალაზნის-იორის აუზის მართვის გეგმის პროექტის მომზადება, ვერსია 1.1; მარტი, 2020. ევროკავშირის
წყლის ინიციატივა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+): შედეგები 2 და 3. ENI/2016/372-403

ანგარიშის პროექტის: წყლის ისტორიული მოხმარება, მოსალოდნელი მოთხოვნა წყალზე და წყლის სტატუსი
მდინარე მტკვარის აუზში; გარემოს და უსაფრთხოების (ENVSEC) საინიციატივო პროექტი, UNECE წყლის
კონვენცია: „საქართველოს და აზერბაიჯანის ტრანსსასაზღვრო წყლების მართვის შეთანხების დასრულება“,
განხორციელდა ერთობლივად OSCE და UNECE-ის მიერ, თებერვალი, 2017
დასაქმების კვლევა, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2018
აწარმოე საქართველოში (http://www.enterprisegeorgia.gov.ge)
FAO, http://www.fao.org

მოსახლეობის აღწერა 2014, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

კავკასიონის გეოლოგია: მიმოხილვა. დედამიწის მეცნიერებების თურქული ჟურნალი, გამოცემა. 20, 2011, გვ.
489–544. Copyright ©TÜBİTAK doi:10.3906/yer-1005-11; პირველად გამოქვეყნდა ონლაინ 2011 წლის 11 აპრილს;
შოთა ადამია, გურამ ზაქარიაძე 2, თამარ ჩხოტუა 3, ნინო სადრაძე 1, 3, ნინო წერეთელი 1, ალექსანდრე
ჭაბუკიანი 1 და ალექსანდრე გვენცაძე 1, მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, 1/1 მ. ალექსიძის ქუჩა,
0171, თბილისი, საქართველო (ელ-ფოსტა: sh_adamia@hotmail.com) 2 ვერნადსკის გეოქიმიის და ანალიტიკური
ქიმიის ინსტიტუტი, RAS, 119991, მოსკოვი, რუსეთი, 3 ალ. ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი, 1/9
მ. ალექსიძის ქუჩა, 0193, თბილისი, საქართველო, მიღებულია 2010 წლის 15 მაისს; შესწორებული ვერსია
მიღებულია 2011 წლის 30 იანვარს; და 2011 წლის 14 იანვარს; მიღებულია 2011 წლის 11 აპრილს.
საქართველო სამსახურში: სამუშაოების ლანდშაფტის შეფასება, მსოფლიო ბანკი, 2018.

საქართველოში ჯანდაცვის უტილიზაციის და ხარჯების კვლევა, WHO, USAID, მსოფლიო ბანკი, MoLHSA, 2017
საქართველოს კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა მეხუთე ეტაპი 2017 (UNICEF)
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

GFSIS პოლიტიკის დოკუმენტი NEET-ზე ავტორი თინათინ რამიშვილი (რეგიონალური დონე)
http://Enpard.ge

http://www.epfound.ge/
https://matsne.gov.ge/
https://www.seag.ge/

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care
ადამიანური კაპიტალის განვითარება, UNDP

ფუნქციონალური რეგიონების და მათი კონკურენტულ უპირატესობების იდენტიფიცირება კახეთში,
საქართველო, PMCG, 2019
საქართველოს ეკონომიკაზე ზემოქმედება, გალტი და თაგარტი, 25 მარტი, 2020
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების
ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი, 28 სექტემბერი, 2016

სტრატეგია

2016-2020,

ლაგოდეხის

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონი

გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმები, 2020, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი
მზარდი და პოტენციური ჯგუფები საქართველოში, UNIDO, 2020

საქართველოს განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, 2020

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
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NEET შეფასება – სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთვის ტექნიკური დახმარების აღმოჩენა,
მსოფლიო ბანკი, ივნისი 2017;

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქალაქის საკრებულოს ბრძანება N48, 2018, საქართველოს საკანონმდებლო
მაცნე
დადგენილება #724, 2014 საქართველოს მთავრობა

მოსახლეობის კვლევა სოფლის არა-ფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებზე სამიზნე მუნიციპალიტეტებში,
IRDG UNDP, 2019
ადამიანის აქტივობებით გამოწვეული ზეწოლა და ზემოქმედება წყლის რესურსებზე (პროექტი). მდინარის
აუზის მართვის გეგმის პროექტის შემუშავება ალაზნის/იორის აუზის მდინარეებისთვის. ევროკავშირის
წყლის ინიციატივა აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის (EUWI+4EaP). დეკემბერი, 2018
სოფლის პოლიტიკა 3.0. სოფლის განვითარების ჩარჩი, OECD, 2018
სოციალური მომსახურების სააგენტო

სამხრეთ კავკასიონის მოძრაობა, მსოფლიო ბანკი, 2019
წლიური სტატისტიკა, NCDC, 2018

ტექნიკური ანგარიში-2 მდინარე რიონის და ალაზანის-იორის აუზის სწრაფი შეფასება, საქართველოს
რესპუბლიკა USAID/GLOWS პროექტი: ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა საქართველოს
წყალშემკრებებზე. გლობალური წყლები მდგრადობისთვის – პროგრამა – ფლორიდას საერთაშორისო
უნივერსიტეტი.
ტექნიკური ანგარიში-14.-ქვემო ალაზანის-იორის საპილოტე წყალშემკრების დეტალური შეფასება,
საქართველოს რესპუბლიკა USAID/GLOWS პროექტი: ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა
საქართველოს წყალშემკრებებზე.
wikipedia.org

ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმა. http://gov.ge/files/50502_50502_553262_349-114.07.15.
pdf
კახეთის რეგიონის თემების პროფილი. პროექტი – GEO/EU-NGOs/OP5/Y4/2014/02: „გარემოსდაცვითი
მმართველობის გაძლიერება არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერების გზით“
ქვე-პროექტი – „ნარჩენების მართვის სათემო საკითხების ინტეგრაცია მუნიციპალური განვითარების
პრიორიტეტებში კახეთის მაგალითზე“. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი
(CSRDG).
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ვებ-გვერდი. http://apa.gov.ge/ge/protected-areas/cattestone/lagodexisdaculi-teritoriebis-administracia;
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების საძოვრების მენეჯმენტის გეგმა. (პროექტი). 2017.

ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების საძოვრების მენეჯმენტის გეგმა (პროექტი), 2016, დაცული ტერიტორიების
სააგენტო, EU/TWINNING, NACRES
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 2018 წლის ანგარიში.
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კონსულტაციაში მონაწილე დაინტერესებული მხარეების სია
სახელი

ორგანიზაცია

თანამდებობა

ირაკლი ქადაგიშვილი

სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია/კახეთის რეგიონის
გუბერნატორი

წარმომადგენელი/გუბერნატორი

ნათია ტატიშვილი

სახელმწიფო რწმუნებულის
ადმინისტრაცია/კახეთის რეგიონი

თინათინ ხანჯალაშვილი

დანიშნულების ადგილის მართვის
ორგანიზაცია – ეწვიე კახეთს

რეგიონალური პროექტების
კოორდინაციის დეპარტამენტი

ჯონდო მდივნიშვილი

ლაგოდეხის ადგილობრივი უწყებები

მერი

დიმიტრი ზურაბიშვილი

ლაგოდეხის ადგილობრივი უწყებები

ვიცე-მერი

გიორგი ბოკერია

ლაგოდეხი LAG

წევრი

ალექს ჭანკოტაძე

ლაგოდეხი LAG

წევრი

მიხეილ კაკალაშვილი

ლაგოდეხი LAG

წევრი

ირმა ხვედელიძე

ლაგოდეხი LAG

წევრი

გიორგი სულამანიძე

ლაგოდეხი LAG

წევრი

სალომე ღონღაძე

ლაგოდეხი LAG

წევრი

გოგიტა ბუთლაშვილი

ლაგოდეხი LAG

წევრი

მევლუდი კაპანაძე

ლაგოდეხი LAG

თამჯდომარე

აღმასრულებელი დირექტორი

ექსპერტთა გუნდი
N
1

სახელი

როლი/თემა

ანა ქათამიძე

სამაგიდო კვლევა და ინფრასტრუქტურა

ელენე რუსეცკაია

გენდერული საკითხები

გიორგი ბერულავა

კვლევის მონაცემთა ანალიზი

4

გია კაკაჩია

სოციალური საკითხები

5

მაია გუნცაძე

მონაცემთა მოგროვება, სოფლის-ქალაქის
ურთიერთკავშირი

6

მარიამ შოთაზე

გარემო

ნინო მირზიკაშვილი

ჯანდაცვა

რევაზ საყვარელიძე

შრომის ბაზარი, პროფესიული განათლება

9

ვახტანგ ასანიძე

ახალგაზრდების საკითხები

10

თენგიზ ლომიტაშვილი

გუდნის ხელმძღვანელი/ანგარიშის ავტორი/
ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება

2

3

7

8
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SSA/განთავსების კოეფიციენტის მეთოდოლოგია

იმ სექტორების იდენტიფიცირება, რომლებიც გამოირჩევა შედარებითი უპირატესობით, ასევე
მუნიციპალიტეტის შედარებითი სპეციალიზაციით კომპლექსურ ანალიტიკურ სამუშაოს, ბიზნეს
სექტორის მიმდინარე და წარსული სტატისტიკური მონაცემების ანალიზს მოითხოვს. ამ მიზნებისთვის
გამოყენებული იქნა ეკონომიკის ცვლილებათა (მიუთითებს იმ სექტორის ზრდაზე, რომელიც ხელს
უწყობს რეგიონისთვის დამახასიათებელ ფაქტორებს) და განთავსების კოეფიციენტის ანალიზი
(მოუთითებს მუნიციპალიტეტის სექტორის შედარებით სპეციალიზაციაზე). ხელფასებზე გადახდილი
საშემოსავლო გადასახადის მონაცემები, რომლებიც მიღებული წარმოადგინა შემოსავლების
სამსახურმა გამოყენებული იქნა დასაქმების მაჩვენებლის განსაზღვრისთვის, რაც ასეთი ანალიზის
მთავარი ცვლადია.
საბაზისო მოდელი. ეკონომიკის ცვლილებათა ანალიზი რეალურად მიუთითებს რეგიონალური
ეკონომიკის ზრდის რომელიც ნაწილი უკავშირდება ეროვნული, ინდუსტრიული ან რეგიონალური
კომპონენტების ზრდას. კერძოდ, ანალიზი სამ კომპონენტად შლის დასაქმების ცვლადის ცვლილებას
დროში (შემოსავალი ან ნებისმიერი სხვა ცვლადი): ეროვნული ზრდის კომპონენტი; შერეული
ინდუსტრიების კომპონენტი; და რეგიონალური ზრდის კომპონენტი. პირველი ორი კომპონენტი მიიჩნევა
მოდელის წილის ნაწილად, ხოლო ბოლო შედარებით ან ცვლილების კომპონენტად. ცვლილების
კომპონენტი ასახავს რეგიონის მიმზიდველობას და კონკურენტუნარიანობის უპირატესობას.
ქვემოთ მოცემული განტოლებების ნაკრები შეიძლება გამოვიყენოთ ეკონომიკის ცვილების მოდელის
განსაზღვრისთვის (ედვარდსი, 2007):

განტოლებაში:

dij – არის i ინდუსტრიაში დასაქმების მაჩვენებლის ცვლილება j რეგიონში;

Eij1 – არის i ინდუსტრიაში დასაქმებულთა რაოდენობა j რეგიონში, დროის ახალ მონაკვეთში;
Eij0 – არის i ინდუსტრიაში დასაქმებულთა რაოდენობა j რეგიონში 0 დროის მონაკვეთში;
gij – არის ეროვნული ზრდის კომპონენტი;
mij – შერეული ინდუსტრიის კომპონენტი;

cij – კონკურენტუნარიანი ეფექტის კომპონენტი;
rB – ქვეყნის ზრდის საერთო მაჩვენებელი;

EB0 – 0 პერიოდში ქვეყანაში დასაქმებულების ჯამური რაოდენობა;
EB1 – 1 პერიოდში ქვეყანაში დასაქმებულების ჯამური რაოდენობა;
riB – ქვეყანაში i ინდუსტრიის ზოგადი ზრდის მაჩვენებელი;

EiB0 – 0 პერიოდში i ინდუსტრიაში ქვეყნის მასშტაბით დასაქმებულთა ჯამური რაოდენობა;
EiB1 – 1 პერიოდში i ინდუსტრიაში ქვეყნის მასშტაბით დასაქმებულთა ჯამური რაოდენობა;
rij – i ინდუსტრიის ზოგადი ზრდა j რეგიონში;
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ესტებან-მარკილას გაფართოება. ეკონომიკის ცვლილებათა ანალიზის მნიშვნელოვან გაფართოვებას
გვთავაზობს ესტება-მარკილა (1972). ერთი პრობლემა, რომელიც უკავშირდება ეკონომიკის
ცვლილებათა ანალიზს არის ის, რომ ის არ ითვალისწინებს კონკურენციის ზემოქმედებას სექტორში
რეგიონალური დასაქმების კონცენტრაციის და ამ სექტორის ზრდის მაჩვენებლის კომბინაციას.
ამ მიდგომას შესწორება შეაქვს პრობლემაში, რა დროსაც დება „ჰომოთეტური დასაქმების“
დაანგარიშება. ჰომოთეტური დასაქმება არის დასაქმების დონე, რომელსაც j რეგიონის i სექტორი
ელის, თუ ამ რეგიონს ექნება ეროვნული ან სახელმწიფოს მსგავსი სტრუქტურა. ჰომოთეტური
დასაქმების გამოყენება საშუალებას გვაძლევს ერთმანეთს დავუკავშიროთ ეკონომიკის ცვლილებათა
ანალიზი და განთავსების კოეფიციენტის მეთოდი, და არსებითად დავხვეწოთ მოცემული მოდელი.
გაფართოების ფარგლებში კონკურენციის ეფექტი ხელახლა არის განსაზღვრული ოთხი კომპონენტის
დამატებით – განაწილების ეფექტი (aij). შესაბამისად, კონკურენციის ეფექტის განახლებული ფორმულა
გამოიყურება ასე:
სადაც

არის ჰომოთეტური დასაქმება:

განაწილების ეფექტურობა გამოითვლება შემდეგი ფორმულის გამოყენებით:
სადაც, პირველი მარჯვენა ტერმინი მიუთითებს სპეციალიზაციის ეფექტზე, ხოლო მეორე ზომავს
შედარებით უპირატესობას.

ეს ფორმულა სპეციალიზაციის და უპირატესობის ოთხ შესაძლო კომბინაციას გვთავაზობს, რაც
გულისხმობს განსახვავებულ პოლიტიკურ პერსპექტივებს. დადებითი განთავსების ეფექტი, სადაც
სპეციალიზაცია და კონკურენტული უპირატესობა დადებითია ან ორივე უარყოფითია, მიუთითებს
საბაზრო ძალების სწორ გადანაწილებაზე. ეს შესაძლებელია თუ რეგიონს აქვს სპეციალიზაცია და
კონკურენტული უპირატესობა, ან თუ არ აქვს სპეციალიზაცია და კონკურენტული უპირატესობა. დადებითი
განთავსება მიუთითებს, რომ ბაზარი ეფექტურად მუშაობს გარე ჩარევების გარეშე. უარყოფითი –
მიუთითებს, რომ რეგიონში არასწორად არის შერეული სექტორები. ეს ხდება თუ რეგიონს არ აქვს
სპეციალიზაცია და კონკურენტული უპირატესობა, ან თუ რეგიონს არ აქვს სპეციალიზაცია, მაგრამ
აქვს კონკურენტული უპირატესობა. ინდუსტრიის არასწორი შერევა მიგვითითებს, რომ შესაძლოა
ბაზარი არ მუშაობდეს ეფექტურად და საჭიროა კვლევის ჩატარება პრობლემის გამოსწორების გზების
დასადგენად. პოლიტიკის საკითხი შეჯამებული ცხრილში ქვემოთ.

განთავსების ეფექტი და პოლიტიკის ინტერვენციები
შედარებითი უპირატესობა
დადებითი
სპეციალიზაცია

დადებითი

ინდუსტრია ჯანსაღია და
ჩარევა არ არის საჭირო.

უარყოფითი

ჩარევა შეიძლება სასარგებლო
იყოს, მაგრამ საჭიროა
დეტალური შესწავლა.

უარყოფით

ჩარევა შეიძლება სასარგებლო
იყოს, მაგრამ საჭიროა
დეტალური შესწავლა.
ჩარევის მდგრადობა სათუოა.
ინდუსტრია ვერ ფართოვდება
ეფექტურად.

ეს ანალიზი ხელს უწყობს იმ ინდუსტრიების ამოცნობას, რომლებიც კონკურენტული უპირატესობის
რეგიონში ფუნქციონირებენ. ასევე ანალიზი მიუთითებს რეგიონალური დასაქმების ზრდის ან კლების
მიზეზებზე.
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ოპერატორი

ცენტრალური წყლის
მომარაგების სისტემის
არსებობა (დიახ/არა);
სისტემების რაოდენობა

მიმღები/სათაო
ნაგებობა

სისტემაზე
დაერთებული ოჯახების
რაოდენობა

წყლის მიწოდების
განრიგი

წყლის ხარისხი

წვიმის უარყოფითი ზეგავლენა (დიახ/არა)

ქსელის მდგომარეობა

მანძილი სათაო
ნაგებობიდან პირველ
ოჯახამდე , M

სათაო ნაგებობის
დაცვა (დიახ/არა)

პრობლემები

დასაბუთება

პრიორიტეტები

წყლის ნაკლებობა (დიახ/
არა); სეზონური ნაკლებობა

ოჯახების რაოდენობა

ლაგოდეხი

1970

UWSCG

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

1970

24 h

უსაფრთხო

დიახ

მიმდინარე
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

2020

ს. შრომა და
ქ. ლაგოდეხი,
დაცული
ტერიტორიები

155

დიახ

დიახ;
ზაფხული

0

0

მაწიმი

რაჭისუბანი

40

UWSCG

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

40

24 h

უსაფრთხო

დიახ

მიმდინარე
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

0

ქ. ლაგოდეხი,
დაცული
ტერიტორიები

4620

დიახ

დიახ;
ზაფხული

0

0

336

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

336

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

დიახ

ძველი ქსელი;
საჭიროებს
რეაბილიტაციას

4

ს. მაწიმი,
დაცული
ტერიტორიები

700

არა

დიახ;
ზაფხული

მაწიმი

წლის ნაკლებობა მოსახლეობის ნაწილში
განსაკუთრებით
ზაფხულში

შრომა კავშირი

177

UWSCG

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

177

24 h

უსაფრთხო

დიახ

მიმდინარე
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

0

ს. შრომა

2540

არა

დიახ;
ზაფხული

0

0

შრომა

შრომა

716

UWSCG

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

716

24 h

უსაფრთხო

დიახ

მიმდინარე
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

0

ს. შრომა

160

არა

დიახ;
ზაფხული

0

0

ნინი
გორი

ქვემო
გურგენიანი

220

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

220

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

დიახ

ძველი ქსელი;
საჭიროებს
რეაბილიტაციას

25

ს. ქვემო
გურგენიანი

600

არა

დიახ;
ზაფხული

0

0

ნინი
გორი

ზემო
გურგენიანი

191

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 2
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

191

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

დიახ

ძველი და
ახალი
სისტემა

5

ს. ხიზაბავრა,
დაცული
ტერიტორიები

2300

დიახ

დიახ;
ზაფხული

0

0

ნინი
გორი

ხიზა
ბავრა

70

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

70

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

დიახ

ახალი
სისტემა

0

ს. ხიზაბავრა,
დაცული
ტერიტორიები

735

დიახ

დიახ;
ზაფხული

0

0

ნინიგორი

ხიზა

47

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

47

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

დიახ

ძველი ქსელი;
საჭიროებს
რეაბილი
ტაციას

0

ს. ხიზაბავრა,
დაცული
ტერიტორიები

2900

დიახ

დიახ;
ზაფხული

0

0

მაწიმი

მაწიმი

სათაო ნაგებობის
მდებარეობა

დასახლება

ლაგოდეხი

ქსელი

ადმინისტრაციული-ტერიტორიული
ერთეული

სათაო
ნაგებობები

ინდივიდუალური ჭების
სავარაუდო
რაოდენობა

სასმელი წყლის მომარაგების სისტემები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
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ნინიგო- განათრი
ლება

135

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

135

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

დიახ

ახალი
სისტემა

15

ს. ხიზაბავრა,
დაცული
ტერიტორიები

1100

არა

დიახ;
ზაფხული

0

0

ნინიგოგელათი
რი

119

UWSCG

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

119

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

დიახ

მიმდინარე
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

20

ს. შრომა და
ქ. ლაგოდეხი,
დაცული
ტერიტორიები

6500

დიახ

დიახ;
ზაფხული

0

0

ნინიგო- ნინიგორი
რი

284

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

284

24 h

ინფორმაცია არ არის

დიახ

ძველი და
ახალი
სისტემა

70

ს. ხიზა

985

არა

დიახ;
ზაფხული

0

0

ცოდნისკარი

თელა

370

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

280

12 h

ინფორ
მაცია
არ არის

დიახ

ახალი
სისტემა

90

ს. ბაისუბანი

1800

დიახ

დიახ;
ზაფხული

0

0

ცოდნისკარი

ჩადუნიანი

317

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 7
სისტემა

ჭა

317

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ახალი და
ძველი
სისტემა

32

0

0

0

არა

0

0

წიფცოდლისკანისკარი
რი

50

დიახ; 1 დაუცველი
მუნიციპა- სისტემა;
ჭა. უნდა
ლიტეტი არ ფუნქცი- დაერთდეს
ონირებს 1 ქსელზე

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

ცოდ- დავითინისკარი
ანი

194

UWSCG

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

174

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

დიახ

მიმდინარე
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

27

ს. შრომა

7540

დიახ

დიახ;
ზაფხული

0

0

123

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ქსელის
ნაწილი არის
ძველი და
ნაწილი გამოცვლილი

78

ს. გელათი

1980

დიახ

დიახ;
ზაფხული

0

0

ცოდცოდნისკარი ნისკარი

349

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 2
სისტემა

ჭა

76

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ქსელის
ნაწილი არის
ძველი და
ნაწილი
გამოცვლილი

78

0

0

0

არა

ვარდისაკობო
სუბანი

234

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 12
სისტემა

ჭა

233

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ახალი და
ძველი
სისტემა

20

0

0

0

არა

0

0

ვარდი- მშვიდოსუბანი ბიანი

232

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 5
სისტემა

ჭა

254

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ახალი და
ძველი
სისტემა

15

0

0

0

არა

0

0

ვარდისვიდება
სუბანი

99

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

ჭა

89

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ახალი და
ძველი
სისტემა

9

0

0

0

არა

0

0

24 h

ახალი ქსელი აწვდის
უსაფრთხო
წყალს;
ინფორმაცია ძველ
ქსელზე არ
არის

არა

ახალი და
ძველი
სისტემა

21

0

0

0

არა

0

0

ცოდშეერთეა
ნისკარი

ვარდი- ვარდისუბანი სუბანი

531

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 5
სისტემა

ჭა

123

358

მოსახლეობის
ცოდნისკა- უმრავლესობა
რი
არ მარაგდება
წყლით
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ჭიაური

თამა
რიანი

ჰერეჭიაური
თისკარი

წითელი
ჭიაური
გორი

ჭიაური ჭიაური

ნაინკართუდროვაბანი
ლი

ნაწისკართუქვილაბანი
რი

212

124

57

311

UWSCG

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

203

UWSCG

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

80

UWSCG

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

ქსელი
დაზიანებულია

UWSCG

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
ნაგებობა

ქსელი
დაზიანებულია

5h

ახალი ქსელი აწვდის
უსაფრთხო
წყალს;
ინფორმაცია ძველ
ქსელზე არ
არის

8h

ახალი ქსელი აწვდის
უსაფრთხო
წყალს;
ინფორმაცია ძველ
ქსელზე არ
არის

0

0

არა

ძველი
სისტემა
საჭიროებს
რეაბილი
ტაციას

0

0

დიახ

დიახ; 3
სეზონი;
ზაფხულში
მომარაგება არ არის

0

0

დიახ

დიახ; ყვე- წითელგოლა სეზონი
რი

ქსელი დაზიანებულია და
მოსახლეობა
არ მარაგდება
წყლით

ჭიაური

ქსელი დაზიანებულია და
მოსახლეობა
არ მარაგდება
წყლით

100

110

ს. შრომა და
ქ. ლაგოდეხი,
დაცული
ტერიტორიები

30

ს. შრომა და
ქ. ლაგოდეხი,
დაცული
ტერიტორიები

არა

ძველი
სისტემა
საჭიროებს
რეაბილი
ტაციას

200

ს. შრომა და
ქ. ლაგოდეხი,
დაცული
ტერიტორიები

14700

დიახ

დიახ; ყველა სეზონი

20

0

0

0

არა

0

0

0

არა

ძველი
სისტემა
საჭიროებს
რეაბილი
ტაციას

8000

21000

14600

55

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 2
სისტემა

ჭა

45

24 h

ახალი ქსელი აწვდის
უსაფრთხო
წყალს;
ინფორმაცია ძველ
ქსელზე არ
არის

151

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

არა

0

0

არა

ახალი და
ძველი
სისტემა

400

0

0

0

არა

0

0

არა

ახალი და
ძველი
სისტემა

550

0

0

0

არა

0

0

0

პატარა
გორი

ქსელი დაზიანებულია და
მოსახლეობა
არ მარაგდება
წყლით

კართუ- ბოლობანი
ქიანი

491

მუნიციპალიტეტი

დაიხ;
7 სისტემა

ჭა

350

24 h

კართუ- კართუბანი
ბანი

631

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 6
სისტემა

ჭა

450

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

პატარა
გორი

დიახ

ძველი
სისტემა
საჭიროებს
რეაბილი
ტაციას

დიახ

დიახ; 3
სეზონი;
ზაფხულში
მომარაგება არ არის

ს. შრომა და
ქ. ლაგოდეხი,
დაცული
ტერიტორიები

0

ახალი ქსელი აწვდის
უსაფრთხო
წყალს;
ინფორმაცია ძველ
ქსელზე არ
არის

ბაისუბანი

დიახ

ძველი
სისტემა
საჭიროებს
რეაბილი
ტაციას

195

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0
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ძველი
სისტემა
საჭიროებს
რეაბილი
ტაციას

ბაისუბანი

ქვემო
მსხალ
გორი

ბაისუბანი

ზემო
მსხალ
გორი

ბაისუბანი

ბაისუბანი

410

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

კაბალ

ყარაჯოლა

794

0

0

0

0

0

0

0

0

635

0

0

კაბალ

უზუნ
თალა

674

0

0

0

0

0

0

0

0

539

0

კაბალ განჯალა

761

0

0

0

0

0

0

0

0

608

კაბალ

კაბალ

1141

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

ჭა

40

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ახალი
სისტემა

ფონა

დოა

42

0

0

0

0

0

0

0

ფონა

ქვემო
ხეჩილი

90

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
90 უბანი
ნაგებობა

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

ფონა

ზემო
ხეჩილი

34

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

სათაო
34 უბანი
ნაგებობა

ფონა

ქვემო
ფონა

98

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

ფონა

ზემო
ფონა

61

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

გიორ გუჯარეგეთი
თი

17

0

0

0

გიორ ლაფნიაგეთი
ნი

43

0

0

0

გიორ
გეთი

ჩხიბოგირი

193

197

48

მუნიციპალიტეტი

0

0

დაიხ; 1
სისტემა

0

0

სათაო
ნაგებობა

ინფორ
მაცია
არ არის

დიახ;
ზაფხული

0

0

0

ზემო
მსხალგორი

ქსელი დაზიანებულია და
მოსახლეობა
არ მარაგდება
წყლით

0

ბაისუბანი

ქსელი დაზიანებულია და
მოსახლეობა
არ მარაგდება
წყლით

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

912

0

0

0

არა

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

არა

ახალი
სისტემა

30

ს. ქვემო
ხეჩილი

0,196

დიახ

დიახ;
ზამთარი

0

0

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ახალი სისტემა, მაგრამ
საჭიროებს
რეაბილიტაციას

0

ს. ზემო
ხეჩილი

0,415

არა

დიახ;
ზაფხული

0

0

სათაო
98 უბანი
ნაგებობა

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ძველი სისტემა საჭიროებს
რეაბილი
ტაციას

25

ს. ქვემო
ხეჩილი

1600

დიახ

დიახ;
ზამთარი

0

0

სათაო
61 უბანი
ნაგებობა

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ძველი სისტემა საჭიროებს
რეაბილი
ტაციას

5

ს. ქვემო
ხეჩილი

2600

დიახ

დიახ;
ზამთარი

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

0

0

0

0

0

ფიჩხი
ბოგირი

ქსელი დაზიანებულია და
მოსახლეობა
არ მარაგდება
წყლით

0

0

20

0

0

24 h

0

0

0

0

დიახ

0

0

0

0

120

110

30

ს. ზემო
მსხალგორი

0

0

2700

0

0

არა

0

0
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გიორ
გეთი

ნერხვისმინდორი

88

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

ჭა

70

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ძველი სისტემა საჭიროებს
რეაბილი
ტაციას

70

0

0

0

0

0

0

გიორ
გეთი

გიორ
გეთი

277

0

0

0

0

0

0

0

0

198

0

0

0

0

0

0

აფენი

გვიმ
რიანი

145

0

0

0

0

0

0

0

0

145

0

0

0

0

0

0

აფენი

ქვემო
ნაშოვარი

286

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

ჭა

145
უბანი

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ძველი სისტემა საჭიროებს
რეაბილიტაციას

280

0

0

0

დიახ; ზაფხული და
ზამთარი

0

0

აფენი

ზემო
ნაშოვარი

111

0

0

0

0

0

0

0

0

111

0

0

0

0

0

0

აფენი

ჭაბუკიანი

293

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

ჭა

90 უბანი

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ძველი სისტემა საჭიროებს
რეაბილიტაციას

280

0

0

0

დიახ;
ზამთარი

ჭაბუკიანი

მოსახლეობის
უმრავლესობას
არ მარაგდება
სასმელი წყლით

188

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

ჭა

126

24 h

უსაფრთხო

არა

ახალი
სისტემა

170

0

0

არა

ონანური

მოსახლეობის
ნაწილი არ
მარაგდება სასმელი წყლით

აფენი ონანური
აფენი

ბაღდათი

136

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

ჭა

136
უბანი

24 h

უსაფრთხო

არა

ახალი
სისტემა

130

0

0

0

არა

0

0

აფენი

ფოდაანი

235

0

0

0

0

0

0

0

0

232

0

0

0

0

ფოდაანი

მთელი მოსახლეობა არ
მარაგდება სასმელი წყლით

არა

ახალი და
ძველი
სისტემა

600

0

0

0

არა

0

0

709

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 3
სისტემა

ჭა

509

24 h

ახალი ქსელი აწვდის
უსაფრთხო
წყალს;
ინფორმაცია ძველ
ქსელზე არ
არის

არეშფე- ქვემო
რანი ბოლქვი

80

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

ჭა

80 უბანი

24 h

უსაფრთხო

არა

ახალი
სისტემა

5

0

0

0

არა

0

0

არეშფე- ზემო
რანი ბოლქვი

156

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

ჭა

50

24 h

უსაფრთხო

არა

ახალი
სისტემა

30

0

0

0

არა

0

0

არეშფე- ხოშოტირანი
ანი

63

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 2
სისტემა

ჭა

53

24 h

ინფორმაცია არ არის

არა

ძველი სისტემა საჭიროებს
რეაბილიტაციას

8

0

0

0

დიახ;
ზაფხული

0

0

არეშფე- ქევხირანი
ანი

44

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 2
სისტემა

სათაო
ნაგებობა
და ჭა

44

24 h

ინფორმაცია არ არის

არა

ძველი სისტემა საჭიროებს
რეაბილიტაციას

6

ს. ქვხიანი

0,165

არა

დიახ;
ზაფხული

0

0

აფენი

აფენი

170
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არეშფე- არეშფერანი
რანი

158

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 3
სისტემა

ჭა

110

24 h

ახალი ქსელი აწვდის
უსაფრთხო
წყალს;
ინფორმაცია ძველ
ქსელზე არ
არის

მეორე
ლელილელიანი
ანი

135

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 3
სისტემა

ჭა

100

24 h

ინფორმაცია არ არის

არა

ძველი სისტემა საჭიროებს
რეაბილიტაციას

51

0

0

0

დიახ;
ზაფხული

0

0

ლელი- მირქიეანი
სული

219

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 5
სისტემა

ჭა

150

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ძველი სისტემა საჭიროებს
რეაბილიტაციას

130

0

0

0

დიახ;
ზაფხული

0

0

ლელიანი

ნამესრალი

34

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

ჭა

34

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ძველი სისტემა საჭიროებს
რეაბილიტაციას

15

0

0

0

დიახ;
ზაფხული

0

0

ლელიკალქვა
ანი

70

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

ჭა

70

24 h

უსაფრთხო

არა

ახალი სისტემა

31

0

0

0

არა

0

0

ლელიბალთა
ანი

46

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 1
სისტემა

ჭა

46

24 h

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ძველი სისტემა საჭიროებს
რეაბილიტაციას

24

0

0

0

დიახ;
ზაფხული

0

0

210

100
ოჯახი
იღებს
12 საათიანი
გრაფიკით

ინფორ
მაცია
არ არის

არა

ძველი სისტემა საჭიროებს
რეაბილიტაციას

198

0

0

0

დიახ;
ზაფხული

0

0

24 h

ახალი ქსელი აწვდის
უსაფრთხო
წყალს;
ინფორმაცია ძველ
ქსელზე არ
არის

არა

ახალი და
ძველი
სისტემა

125

0

0

0

დიახ;
ზაფხული

0

0

ლელი- ბებურიანი
ანი

ლელი- ლელიანი
ანი

217

195

მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტი

დაიხ; 2
სისტემა

დაიხ; 2
სისტემა

ჭა

ჭა

195

არა

ახალი და
ძველი
სისტემა

40

0

0

0

არა

0

0

წყარო: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
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ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საირიგაციო არხები
N

1
2
3

დასახელება

მაწიმის საირიგაციო
არხი

ლაგოდეხის საირიგაციო არხი
შრომა-კავშირის საირიგაციო არხი

სათაო
ნაგებობის
სახეობა და
რეალური
მოცულობა
S, M3/SEC

საირიგაციო
სივრცე
HA

დანაკარგი,
%

მდგომარეობა

0.5/0.3

160

40

საჭიროებს რეაბილიტაციას

1.5/0.5

370

45

1.5/0.3

400

40

მდებარეობა

სიგრძე,
მ

სახეობა

წყლის
მიღების
წყარო

ს. მაწიმი

2452

ირიგაცია

მაწიმისხევი

ლაგოდეხი

7807

ირიგაცია

ს. შრომა

18613

ირიგაცია

ს. ნინიგორი

8116

ირიგაცია

ნინოს
ხევი

0.5/0.3

180

40

ლაგოდეხისხევი
შრომის
ხევი

მიმდინარეობს
რეაბილიტაცია

საჭიროებს რეაბილიტაციას
საჭიროებს რეაბილიტაციას

სისტემის %
რომელიც
საჭიროებს
რეაბილიტაციას

60
60
70

სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
სტატუსი

სათაო ნაგებობა და არხი საჭიროებს რეაბილიტაციას
სათაო ნაგებობა და არხი საჭიროებს რეაბილიტაციას
სათაო ნაგებობა და არხი საჭიროებს რეაბილიტაციას

4

ნინიგორის საირიგაციო არხი

5

კაბალ #1 არხი

ს. კაბალ

5183

ირიგაცია

კაბალ

0.3/0.2

1100

40

6

კაბალ #2 არხი

ს. კაბალ

19835

ირიგაცია

კაბალ

2.0/0.8

450

40

7

კაბალ #3 არხი

ს. კაბალ

4953

ირიგაცია

კაბალ

0.3/0.2

250

45

8

კაბალ #4 არხი

ს. კაბალ

3500

ირიგაცია

კაბალ

0.25/0.15

100

45

9

კაბალ #5 არხი

ს. კაბალ

2823

ირიგაცია

კაბალ

0.25/0.15

90

40

საჭიროებს რეაბილიტაციას

45

სათაო ნაგებობა საჭიროებს
რეაბილიტაციას

10

კაბალ #6 არხი

ს. კაბალ

2000

ირიგაცია

კაბალ

0.30/0.20

70

40

საჭიროებს რეაბილიტაციას

45

სათაო ნაგებობა საჭიროებს
რეაბილიტაციას

11

ქვირიას არხი

ს. ჭიაური

9762

ირიგაცია-სადრენაჟე

ნინოს
ხევი

2.5/1.0

450

25

საჭიროებს რეაბილიტაციას

35

არხი საჭიროებს რეაბილიტაციას

12

ფონას არხი

ს. ფონა

3427

ირიგაცია

კაბალ

0.35/0.2

50

5

30

სათაო ნაგებობა საჭიროებს
რეაბილიტაციას

13

ბაისუბნის არხი

ს. ბაისუბანი

საჭიროებს რეაბილიტაციას

1500

ირიგაცია

კაბალ

1.5/0.5

150

35

საჭიროებს რეაბილიტაციას
საჭიროებს რეაბილიტაციას
საჭიროებს რეაბილიტაციას
საჭიროებს რეაბილიტაციას

საჭიროებს რეაბილიტაციას

70
40
55
40
45

40

სათაო ნაგებობა და არხი საჭიროებს რეაბილიტაციას
სათაო ნაგებობა საჭიროებს
რეაბილიტაციას
სათაო ნაგებობა საჭიროებს
რეაბილიტაციას

სათაო ნაგებობა და არხი საჭიროებს რეაბილიტაციას
სათაო ნაგებობა და არხი საჭიროებს რეაბილიტაციას

სათაო ნაგებობა და არხი საჭიროებს რეაბილიტაციას

წყარო: შპს „საქართველოს მელიორაცია“, 2020
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ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მინერალური რესურსების მოპოვებაზე გაცემული ლიცენზიები
№

ლიცენზია #

სახელი

ლიცენზიის მფლობელი

მოქმედების
ვადა

მოპოვების კვოტა

HA

1

1002356

მიწისქვეშა წყლების მოპოვება
ს. კაბალას მიმდებარეთ

ინდივიდუალური მეწარმე
თაჯირ მამედოვი

04.03.15 05.03.25

12 m3/წ

0.07

2

1002438

მიწისქვეშა წყლების მოპოვება
ს. ფონას მიმდებარეთ

შპს გონგ

16.04.15 17.04.25

370 m3/წ

0.07

3

1002472

მიწისქვეშა წყლების მოპოვება
ს. შრომას მიმდებარეთ

დიმიტრი რეხვიაშვილი

21.04.15 22.04.40

1460 m3/წ

0.07

4

1002528

მიწისქვეშა წყლების მოპოვება
ს. კაბალას მიმდებარეთ

ინდივიდუალური მეწარმე
მურად ნიაზოვი

05.05.15 06.05.40

55 m3/წ

0.07

5

1002840

მიწისქვეშა წყლების მოპოვება
ქ. ლაგოდეხში

შპს გპლდი Gold

11.08.15 12.08.25

3,650 m3/წ

0.07

6

1003266

მიწისქვეშა წყლების მოპოვება ს. შრომაში

შპს პონტიკა

30.12.15 31.12.40

130,000 m3/წ

0.07

7

1003404

მიწისქვეშა წყლების მოპოვება
ს. ბაისუბნის მიმდებარეთ

შპს ქინძმარაული

25.02.16 26.02.41

3,000 m3/წ

0.07

8

1003410

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
ლაგოდეხისხევიდან, ს. მაწიმის მიმდებარეთ

შპს ინ-სი

25.02.16 26.02.21

ჯამური კვოტა: 67,800 m3

2.26

9

1003424

მიწისქვეშა წყლების მოპოვება
ს. ჭაბუკიანის მიმდებარეთ

მერაბ ფერაძე

01.03.16 02.03.21

ბოთლის წყალი – 183
m3/წ ინდუსტრიული
გამოყენება – 1,642 m3/წ

0.07

10

1003593

მიწისქვეშა წყლების მოპოვება ს. კაბალაში

ჯავიდ ალახვერდოვი

05.05.16 06.05.41

365 m3/წ

0.07

11

1004115

მიწისქვეშა წყლების მოპოვება
ს. კაბალას მიმდებარეთ

ინდივიდუალური მეწარმე
ნავრუზ ნავრუზოვი

02.12.16 03.12.41

365 m3/წ

0.07

12

1004229

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
ალაზნიდან, ს. ჭაბუკიანის მიმდებარეთ

შპს ალაზანი ჯგუფი

26.01.17 27.01.22

ჯამური კვოტა: 51,900 m3

1.73

13

1004834

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
კაბალადან, ს. ჰერეთისკარის მიმდებარედ

ნოდარ რეხვიაშვილი

04.09.17 05.09.20

ჯამური კვოტა: 40,200 m3

1.34

14

1004903

მიწისქვეშ წყლების მოპოვება ინდუსტრიული
მიზნებისთვის სოფელ კართუბანის
მიმდებარეთ

შპს ჯანმრთელი ცხოვრება

25.09.17 26.09.22

45,000 m3/წ

0.07

15

1005070

მიწისქვეშ წყლების მოპოვება ინდუსტრიული
მიზნებისთვის ს. თელა

შპს გობი

22.11.17 23.11.42

3,650 m3/წ

0.07

16

1005169*

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
კაბალადან, ს. გიორგეთის მიმდებარეთ

შპს ანდეზიტი

25.01.18 26.01.23

ჯამური კვოტა: 82,200 m3

2.74

173

ლაგოდეხი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

17

1005261

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
კაბალადან, ს. ლაფნიანის მიმდებარეთ

შპს ლაგოდეხავტოგზა

15.02.18 16.02.23

ჯამური კვოტა: 95,280 m3

31,760 m2

18

1005552

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
კაბალადან, ს. ლაფნიანის მიმდებარეთ

შპს კარიერი 2018

31.05.18 01.02.23

ჯამური კვოტა: 105,352 m3

40,810 m2

19

1005606

მიწისქვეშ წყლების მოპოვება ინდუსტრიული
მიზნებისთვის ს. კაბალ

სააქციო საზოგადოება თიბისი

14.06.18 15.06.43

550 m3/წ

0.07

20

10000010

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
კაბალადან, ს. გიორგეთის მიმდებარეთ

შპს ლება

26.06.18 27.06.21

ჯამური კვოტა: 40,740 m3

13,580 m2

21

10000285

მიწისქვეშ წყლების მოპოვება ინდუსტრიული
მიზნებისთვის ს. კვალითი

შპს ანაპეა

15.10.18 16.10.23

10,950 m3/წ

0.07

22

10000323

მიწისქვეშ წყლების მოპოვება ინდუსტრიული
მიზნებისთვის ს. კაბალ

რაზიმ ალიევი

31.10.18 01.11.43

3,650 m3/წ

0.07

23

10000449

მიწისქვეშა წყლის მოპოვება ს. ბაისუბანი

გიორგი ღვინიაშვილია

28.12.18 29.12.43

350 m3/წ

0.07

24

10000466

მიწისქვეშ წყლის მოპოვება ქ. ლაგოდეხში
ინდუსტრიული მიზნებისთვის

გიორგი ღვინიაშვილია

09.01.19 10.01.44

300 m3/წ

0.07

25

10000515

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
კაბალადან ს. დონას მიმდებარეთ

ანზორ ბაინდურაშვილი

28.01.19 29.01.21

ჯამური კვოტა: 16,890 m3

5,630 m2

26

10000673

მიწისქვეშ წყლების მოპოვება ინდუსტრიული
მიზნებისთვის ს. განათლება

ინდივიდუალური მეწარმე
დავით ჭაბაშვილი

11.04.19 12.04.44

100 m3/წ

0.07

27

10000713

მიწისქვეშა წყლის მოპოვება ინდუსტრიული
მიზნებისთვის, ს. კაბალ

რამილ ჯაფაროვი

01.05.19 02.05.44

1,000 m3/წ

0.07

28

10000946

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
ალაზნიდან, ს. ჰერეთისკარის მიმდებარეთ

გიორგი ხატიაშვილი

04.09.19 05.09.21

ჯამური კვოტა: 20,700 m3

6,900 m2

29

10000985

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
კაბალადან, ს. კაბალ

ლაშა ფალიანი

19.09.19 20.09.23

ჯამური კვოტა: 52,695 m3

17,565 m2

30

10001002

მიწისქვეშა წყლის მოპოვება ინდუსტრიული
მიზნებისთვის, ს. აფენი

შპს სანპეტროლიუმ ჯორჯია

30.09.19 01.10.29

800 m3/წ

0.07

31

10001101

მიწისქვეშა წყლის მოპოვება ინდუსტრიული
მიზნებისთვის, ს. კაბალ

ინდივიდუალური მეწარმე
შალიკ იმამილევი

25.11.19 26.11.44

1,500 m3/წ

0.07

32

10001176

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
კაბალადან ს. დონას მიმდებარეთ

ანზორ ბაინდურაშვილი

11.12.19 12.12.21

ჯამური კვოტა: 18,600 m3

6,200 m2

33

10001211

მიწისქვეშა წყლის მოპოვება ინდუსტრიული
მიზნებისთვის, ს. კაბალ

ბაბკე სარდაროვი

24.12.19 25.12.21

2,190 m3/წ

0.07

34

10001240

მიწისქვეშა წყლის მოპოვება ინდუსტრიული
მიზნებისთვის, ს. აფენი

ინდივიდუალური მეწარმე
ანზორ გოგოლაძე

31.1219 01.01.45

4,500 m3/წ

0.07

174

ლაგოდეხი

მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

35

10001251

მიწისქვეშა წყლის მოპოვება ინდუსტრიული
მიზნებისთვის, ს. თელა

ავთანდილ ნოზაძე

09.01.20 10.01.45

1,000 m3/წ

0.07

36

10001347

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
კაბალადან, ს. გიორგეთის მიმდებარეთ

შპს კარიერი 2018

11.03.20 15.01.25

ჯამური კვოტა
(#1 lot) 50,235 m3

16,745 m2

37

10001348

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
კაბალადან, ს. კაბალ

შპს ნიუ გრუპი

11.03.20 15.01.25

ჯამური კვოტა
(#2 lot) 22,470 m3

7,490 m2

38

10001449

ქვიშის და ღორღის მოპოვება მდინარე
კაბალადან, ს. გიორგეთის მიმდებარეთ

შპს ნიუ გრუპი

15.05.20 5 წელი

ჯამური კვოტა: 108,360 m3

36,120 m2

* შეჩერებული ლიცენზია

წყარო: : წიაღის ეროვნული სააგენტო
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