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აკრონიმები
ASL

ზღვის დონიდან

ANP

ალგეთის ეროვნული პარკი

ARDA
RDGF
BOD

CENN
CEO
CB

CRD

CSOS
CC

CCA

CBO

C&DW

COVID-19
DMO
DDR
EPF

EPR

SAGA
GITA
GEL

GNTA

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტო
ასოციაცია „სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“
ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნა

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი
აღმასრულებელი დირექტორი
ბავშვის დახმარება

ქრონიკული რესპირატორული დაავადებები

სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები
კლიმატის ცვლილება

კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია
სათემო ორგანიზაციები

მშენებლობისა და ნგრევის ნარჩენები
კორონავირუსის პანდემია

დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია
კატასტროფების რისკების მართვა
ევროპის ფონდი

მწარმოებლის გაფართოებული პასუხისმგებლობა

საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია

საქართველოს ინოვაციური ტექნოლოგიების სააგენტო
ლარი

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო

GFW

“GLOBAL FOREST WATCH”

HCV

C ჰეპატიტის ვირუსი

HA

HH

HIV/AIDS
HPP
IT

IDPS

IUCN
KWH

KV/MW/GW
LEPL
LLC

L/D

LAG
LDS

MEPA
MRDI
MDF

MSW

MWMP
MAR

NALAG
NCDC
NEAP
NEA

ჰექტარი

შინამეურნეობა

ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი და შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი
ჰიდროელექტროსადგური

საინფორმაციო ტექნოლოგია

ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებული პირები (დევნილები)
ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირი
კილოვატსაათი

კილოვატი/მეგავატი/გიგავატი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის სააზოგადოება
ლიტრი დღეში

ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი

ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
მუნიციპალური განვითარების ფონდი
მუნიციპალური მყარი ნარჩენები

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა

მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის შეფასების ანგარიში

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
ეროვნული გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმა
გარემოს ეროვნული სააგენტო
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NFA

ეროვნული სატყეო სააგენტო

NEET

ახალგაზრდები, რომლებიც არ სწავლობენ, არ არიან დასაქმებულები და არ გადიან ტრენინგებს/
წვრთნას

NGOS

PWD
PHC
RCV

RE&EE
RS

SSA
SSA
SS

SWMCG
SESA

SDGS
SLM
TSA

TOR

CEDAW
DCFTA
IRDG
ENPARD
EU

GOG

MOH/MOLHSA
OECD

UNIDO

UNICEF
UNDP

UNESCO
FAO

USAID
USD

UWSCG
UHC

WHO
TB

VET

WGI

WWTP
WFD

WASH
WR

WEG

WWF
YB

არასამთავრობო ორგანიზაციები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები
პირველადი ჯანდაცვა

ნარჩენების შემგროვებელი მანქანები

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა
(საქართველოს) შემოსავლების სამსახური
ცვლილების მიზეზების ანალიზი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

მყარი ნალექები/აწონილი ნივთიერებები

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო
მდგრადი განვითარების მიზნები
მიწის მდგრადი მართვა

მიზნობრივი სოციალური დახმარება
ტექნიკური დავალება

ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი

შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული (ENPARD III) პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“ (გაეროს განვითარების პროგრამა)
ევროკავშირის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისათვის
ევროკავშირი

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია
გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია
გაეროს ბავშვთა ფონდი

გაეროს განვითარების პროგრამა

გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
აშშ დოლარი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია
ტუბერკულოზი

პროფესიული სწავლება

ნარჩენების წარმოქმნის ინდექსი

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა
წყლის ჩარჩო დირექტივა

წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა
ქალთა ოთახი

მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის
ველური ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი
ახალგაზრდული იდეა (Youth Bank)
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შესავალი

პროექტის განხორციელების წინაპირობები
მეთოდოლოგია და მიდგომა
ანგარიშის სტრუქტურა
ანგარიშში გამოყენებული სიმბოლოები და ინდექსირება
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1. შესავალი

პროექტის განხორციელების წინაპირობები

მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის შეფასების წინამდებარე ანგარიში (შემდგომში
„მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის შეფასების ანგარიში“ ან „ანგარიში“) ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებული და გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ განხორციელებული პროექტის „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ (IRDG) ინიციატივაა. პროექტი „სოფლის განვითარების
გაუმჯობესება საქართველოში“ მოქმედებს საქართველოს 8 (ლაგოდეხის, დედოფლისწყაროს,
თეთრიწყაროს, ბორჯომის, ახალქალაქის, ყაზბეგის, ქედასა და ხულოს) მუნიციპალიტეტში. პროექტი
მუშაობს საქართველოს სასოფლო რეგიონებში არსებული გამოწვევების მოგვარებაზე: ახორციელებს
ქმედებებს, რათა მიაღწიოს: (1) მმართველობის გაუმჯობესებას სოფლის განვითარების სტრატეგიის (20172020), მისი სამოქმედო გეგმისა და დაკავშირებული პროგრამების ეფექტიანი განხორციელებისთვის; (2)
სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირებას, დასაქმებისა და სერვისების გაუმჯობესებას; (3) გაუმჯობესებულ
გარემოს, ბუნებრივი რესურსების მდგრად მართვას და კლიმატთან დაკავშირებულ ქმედებას.
მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის შეფასების ანგარიშების ამოცანაა ყველაზე შესაფერისი
აქტივობების დადგენა პროექტის „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ მიერ
სოფლის ხელშეწყობის უშუალო მომსახურების გასაწევად 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტში და აღნიშნული
პროექტისათვის დამატებითი ინფორმაციისა და ცოდნის მიწოდება არსებული ინტერვენციების
გასაგრძელებლად/შესაცვლელად.

მეთოდოლოგია და მიდგომა

მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის შეფასების წინამდებარე ანგარიშის განსაკუთრებული
მახასიათებლებია: მისი კონცეპტუალური მიდგომა, ექსპერტთა მრავალდარგობრივი გუნდი და ყოვლის
მომცველი კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, რომლებიც გამოყენებული იქნა მუნიციპალიტეტების
შესაფასებლად სოფლის განვითარებისთვის მნიშვნელოვან ყველა ასპექტში.
კონცეპტუალური მიდგომა. შინაარსის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეყრდნობა „სოფლის განვითარების
პოლიტიკა 3.0“-ის და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული
„სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმით“1 შემოთავაზებულ ლოგიკას და ჩარჩოს.
სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა 2
კონტექსტისთვის
დამახასიათებელი

ახალი გლობალური კონტექსტი

ადგილობრივი კონტექსტი

კერძო სექტორი

სხვადასხვა აგენტი
და სხვადასხვა დონე

ეროვნული და
ადგილობრივი
მთავრობები

არასამთავრობო ორგანიზაციები

საერთაშორისო დონორები
თემები

კომპონენტები
მმართველობა

მულტისექტორული

პოლიტიკის
ინსტრუმენტები
● მთავრობის
ქმედუნარიანობის
განვითარება
● ნატურალური სოფლის
მეურნეობის პროდუქტიულობისა
და მედეგობის გაუმჯობესება
● სოფლის მეურნეობის
მოდერნიზება

● სასოფლო ტერიტორიების
გლობალურ ღირებულებათა
ჯაჭვებში ჩართვა
● მიწის პოლიტიკა

ინფრასტრუქტურა

● სასოფლო-სამეურნეო
წარმოების ხელშეწყობა
● ხელობებისა და საოჯახო
წარმოების ხელშეწყობა
● კერძო სექტორის სასოფლოსამეურნეო სერვისების
ინდუსტრიის ხელშეწყობა

● კრედიტებზე, ფინანსებსა
და ბაზრებზე წვდომის
ხელშეწყობა
● მდგრადი ტურიზმის
ხელშეწყობა

ქალაქსა და სოფელს
შორის კავშირები

ინკლუზიურობა

გენდერი

● ქალაქსა და სოფელს შორის
კავშირების განვითარება
● შუალედური ქალაქების
განვითარება
● შიდა და საერთაშორისო
მიგრაციის მართვის გაუმჯობესება
● სწავლებისა და ტრენინგების უზრუნველყოფა
● საბაზისო ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა
● მარცხის გარდაქმნა წარმატებად
განვითარების ხელშესაწყობად

დემოგრაფია

მდგრადობა

● განვითარებაში გენდერული
საკითხების მეინსტრიმინგი
● მოსახლეობის ზრდის მაღალი
მაჩვენებლების მოგვარება
● გარემოსდაცვითი
მდგრადობის უზრუნველყოფა
● მედეგობის განვითარება

● სასურსათო უსაფრთხოების გაუმჯობესება
● სოციალური კაპიტალის მშენებლობა
●

თემზე დამყარებული განვითარების
ხელშეწყობა

წყარო: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, 2016.
1.
2.

„სოფლის განვითარების პოლიტიკა 3.0“. ჩარჩო სოფლის განვითარებისთვის. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია,
2018; „სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა 21-ე საუკუნისათვის - ინსტრუმენტების ნაკრები განვითარებადი ქვეყნებისთვის“, ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, 2016.
„სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა 21-ე საუკუნისათვის - ინსტრუმენტების ნაკრები განვითარებადი ქვეყნებისთვის“, ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, 2016.
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პარადიგმის ჩარჩო არის აზროვნების ჯაჭვი, რომელსაც საფუძვლად უდევს ახლახან მიღებული გამოცდილება
და მნიშვნელოვანი ძვრები სოფლის ეკონომიკის განვითარებაში. ორი სიტყვით პარადიგმის დახასიათება
შემდეგნაირად შეიძლება: ა) თვითმიზანი მდგომარეობს სოფლის მოსახლეობის კეთილდღეობის
მაქსიმალურად გაზრდაში, რაც ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტს მოიცავს (მაგ. სერვისებზე წვდომას;
უსაფრთხოებას; ჯანმრთელობას; განათლებას; შემოსავლებს); ბ) კეთილდღეობის მაქსიმალურად გაზრდის
მიღწევა პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის სტაბილური გაზრდის შედეგად არის შესაძლებელი;
გ) პარადიგმა 3 თემატური სფეროსგან (ეკონომიკა, საზოგადოება, გარემო) და 8 კომპონენტისაგან შედგება. ამ
რვა კომპონენტს მათი ზოგადი პოლიტიკის ინსტრუმენტები ახლავს (რომლებიც მისადაგებული უნდა იყოს
კონტექსტთან).
ანგარიშის ძირითადი სტრუქტურა და მისი ფართო ანალიტიკური ჩარჩო ზემოთ აღწერილ აზროვნების
ლოგიკას მიჰყვება, რათა დაადგინოს შესაფერისი და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული ინტერვენციები პოლიტიკურ კურსში სოფლის ცხვორების თითოეული
სფეროსთვის/კომპონენტისთვის, როგორც ეს პარადიგმიდან ჩანს. ინდივიდუალური კომპონენტების
ანალიზის განმავლობაში სხვა ინდივიდუალური ანალიტიკური ინსტრუმენტები გამოიყენება.
ექსპერტთა მრავალდარგობრივი გუნდი. ანგარიში მოამზადა სოფლის განვითარების სხვადასხვა თემის
სპეციალისტ ექსპერტთა მრავალდარგობრივმა გუნდმა, რაც განპირობებული იყო ზოგადი კონცეპტუალური
მიდგომით და ძირითადი მნიშვნელოვანი თემატური პრიორიტეტებით. ესენი იყვნენ ადგილობრივი
ეკონომიკური განვითარების, ჯანდაცვის, სოციალური საკითხების, პროფესიული სწავლებისა და შრომითი
ურთიერთობების, ახალგაზრდობის, გენდერული და გარემოსდაცვითი საკითხების ექსპერტები. ექსპერტთა
ჩამონათვალი თემების მიხედვით ანგარიშის დანართშია მოცემული.
კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდოლოგია. კვლევითი მეთოდები მოიცავდა როგორც ფართო კაბინეტურ
შესწავლას, ასევე პირველადი ინფორმაციის შეგროვებას.
კაბინეტური შესწავლა გულისხმობდა სამიზნე მუნიციპალიტეტებისა და იქაური კონტექსტის შესახებ არსებული
ანგარიშების შეგროვებას და შესწავლას. ის ასევე მოიცავდა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ასპექტის შესახებ
არსებული ინფორმაციის შეგროვებას მუნიციპალიტეტების ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოებისგან და
შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისგან. შეგროვდა და მაქსიმალურად დეტალურად გაანალიზდა ქვეყნის, რეგიონულ
და მუნიციპალურ დონეებზე არსებული სტატისტიკური ინფორმაცია მუნიციპალიტეტების შესახებ.
პირველადი მონაცემების შეგროვება რამდენიმე ძირითად მიმართულებას მოიცავდა. უპირველეს ყოვლისა, ეს იყო
სოფლის არაფერმერული ეკონომიკური საჭიროებების კვლევების ანალიზი. აღნიშნული კვლევები ჩატარდა ENPARD
III-ის დაფინანსებით გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოს ოფისის მიერ განხორციელებული
პროექტის „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ ფარგლებში. კვლევის ძირითადი
ამოცანა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ეკონომიკური დივერსიფიცირებისთვის არსებული ძირითადი
დაბრკოლებებისა და შესაძლებლობების გამოვლენა იყო. კვლევა ორი ქვეკვლევისაგან შედგებოდა:
მოსახლეობის გამოკითხვისა და არსებული არაფერმერული საწარმოების გამოკითხვისაგან.3
გარდა ამისა, პირველადი მონაცემების შეგროვება მოიცავდა ინტერვიუებსა და სამუშაო შეხვედრებს ძირითად
ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან: ხელისუფლების ადგილობრივი და რეგიონული ორგანოებისა და
ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების წარმომადგენლებთან და ცალკეულ მეწარმეებთან. ინტერვიუები მოიცავდა
მათი ზოგადი საჭიროებების შეფასებას, ასევე ადგილობრივი ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტზე (ეკონომიკა,
საზოგადოება და გარემო) COVID-19-ის პანდემიის ზეგავლენის შეფასებას. იმ ადამიანების ჩამონათვალი,
რომლებთანაც ინტერვიუ ჩატარდა, ანგარიშის დანართშია მოცემული.
ანალიტიკური მეთოდები გულისხმობდა რეგიონების ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი
ასპექტების ანალიზის სხვადასხვა შესაფერის ინსტრუმენტს (მაგ. ცვლილების მიზეზების ანალიზი (ShiftShare Analysis) და ადგილმდებარეობის კოეფიციენტი (Location Quotient), მრავლობითი რეგრესიული ანალიზი
(Multiple Regression Analysis) ეკონომიკის შემთხვევაში და ა.შ.).

ანგარიშის სტრუქტურა

ანგარიში რამდენიმე თავისაგან შედგება. თავი 1 – შესავალი - წინამდებარე ნაწილია. მე-2 თავში ზოგადი კონტექსტი - წარმოდგენილია მუნიციპალიტეტის მოკლე დემოგრაფიული, გეოგრაფიული და
3.

კვლევის დეტალური მეთოდოლოგია და სრული ანალიტიკური ანგარიში მოცემულია ამ დოკუმენტის დანართში.
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სხვა ზოგადი მახასიათებლები. მე-3-მე-6 თავებში განხილულია თემატური პრიორიტეტები - ეკონომიკა,
საზოგადოება და გარემო და ასევე სფეროებისთვის საერთო პრიორიტეტები, როგორებიც არის ინფრასტრუქტურა
და კავშირები ქალაქსა და სოფელს შორის. თითოეული თემატური პრიორიტეტი მოიცავს არსებული მდგომარეობის
ანალიზს და ძირითადი პრობლემების იდენტიფიცირებას პრობლემების ხის ჩარჩოს მეშვეობით, ასევე შესაძლო
ინტერვენციებთან დაკავშირებით მოსაზრებების შეჯამებას. მე-7 თავი დანართია, რომელშიც წარმოდგენილია
თითოეული იდენტიფიცირებული ინტერვენციის დეტალური აღწერა შესაბამის შედეგების ჩარჩოსთან ერთად,
ასევე სხვა შესაბამისი მასალები, რომლებიც არ მოხვდა ანგარიშის ძირითად ნაწილში.

ანგარიშში გამოყენებული სიმბოლოები და ინდექსირება

ანგარიში მოიცავს მრავალ საყურადღებო თემატურ სფეროს და მათთვის შესაფერის ინტერვენციებს.
იმისათვის, რომ ანგარიშის წაკითხვა გაადვილდეს, სიმარტივის მიზნით, გამოყენებულია პირობითი
დაფორმატება და სპეციფიკური დანომვრის ანუ ინდექსირების სისტემა, რათა მოხდეს ინტერვენციათა
იდენტიფიცირება მათი პრიორიტეტული სფეროების მიხედვით (ანუ ეკონომიკა, საზოგადოება, გარემო),
ასევე, პრიორიტეტის ფარგლებში მათი კონკრეტული თემის მიხედვით (მაგ. ეკონომიკა, ახალგაზრდებთან
დაკავშირებული საკითხები და ა.შ.). ქვემოთ ცხრილში ნაჩვენებია ფერებით პირობითი კოდირება და
ინდექსირების/კოდირების სისტემა.
პირობითი კოდირება ფერებით
თემატური სფერო

გამოყენებული ფერადი კოდი

ეკონომიკა/მულტისექტორული განვითარება
ახალგაზრდებთან დაკავშირებული საკითხები
გენდერული საკითხები
ჯანდაცვა
სოციალური საკითხები
გარემო
წყარო: დოკუმენტის ავტორები

ინტერვენციათა ინდექსირება
პრიორიტეტული სფერო

ეკონომიკა/მულტისექტორული
განვითარება

კოდი
P1

საზოგადოება

P2

გარემო

P3

თემატური სფეროები

ეკონომიკა/მულტისექტორული
განვითარება

კოდი
EC

ახალგაზრდებთან დაკავშირებული
საკითხები

YU

ჯანდაცვა

HE

გენდერული საკითხები

GE

სოციალური საკითხები

SO

კავშირები ქალალქსა და სოფელს
შორის

UR

გარემო

EN

წყარო: დოკუმენტის ავტორები

მაგალითად, ილუსტრაციის სახით, კოდი P1- GE01 აჩვენებს, რომ ეს კონკრეტული ინტერვენცია დაკავშირებულია
გენდერულ საკითხებთან და მუშაობს 1-ლი პრიორიტეტის (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება)
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ზოგადი კონტექსტი
ადგილმდებარეობა და გეოგრაფია
მოსახლეობა, დემოგრაფია
ბუნებრივი რესურსები

მოსახლეობის სიმჭიდროვე მუნიციპალიტეტში
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საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე და იგი ნომერი პირველია ამგვარი ინტერვენციების ჩამონათვალში.

2. ზოგადი კონტექსტი

ადგილმდებარეობა და გეოგრაფია

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს, ის ქვემო
ქართლის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის თვითმმართველი ერთეულია. ჩრდილოეთით
მუნიციპალიტეტი კასპსა და მცხეთას ესაზღვრება, აღმოსავლეთით - გარდაბანსა და ქალაქ რუსთავს,
სამხრეთ-აღმოსავლეთით - მარნეულს, სამხრეთით - ბოლნისს, სამხრეთ-დასავლეთით - დმანისს, ხოლო
დასავლეთით - წალკის მუნიციპალიტეტს. თეთრიწყაროს ადმინისტრაციული ცენტრი თბილისიდან 57
კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, ხოლო რუსთავიდან 6 კილომეტრის დაშორებით. მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიას საერთაშორისო და ქვეყნის მნიშვნელობის ავტომაგისტრალები კვეთს. სატრანსპორტო
მარშრუტების თვალსაზრისით ეს მნიშვნელოვანი ერთეულია.
მუნიციპალიტეტის რუკა

წყარო: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტი 20 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულად არის დაყოფილი - 90 სოფელი (აქედან
13 სოფელი დაუსახლებელია), 18 სოფელი თემის ტიპის ერთეულია, ერთი - ქალაქის ტიპის დასახლება და
ერთიც - ქალაქი.
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მოსახლეობა, დემოგრაფია

თეთრიწყაროში 22,200 ადამიანი ცხოვრობს.4 მოსახლეობის ზომა 2008 წლის შემდეგ მნიშვნელოვნად
არ შეცვლილა: 2020 წლისთვის 2008 წელთან შედარებით 0.3%-იანი ზრდა აღინიშნება. მოსახლეობის
სიმჭიდროვეა 18 მცხ./კვ. კმ-ზე. მოსახლეობის 20% იღებს პენსიას, ხოლო 25% - მიზნობრივ სოციალურ
დახმარებას5.6 მოსახლეობის 21% ცხოვრობს ქალაქებში (თეთრიწყაროსა და ქალაქის ტიპის დასახლება
მანგლისში), ხოლო 79% - სოფლებში. სამუშაო ძალა მოსახლეობის 63%-ს შეადგენს, საშუალო ასაკი - 38
წელი.7 მოსახლეობის 82% ეთნიკურად ქართველია, ხოლო 18% აზერბაიჯანელი, სომეხი, რუსი, ბერძენი და
სხვ. ამას გარდა, მუნიციპალიტეტში 2,090 დევნილი ცხოვრობს, ძირითადად ცხინვალის რეგიონიდან.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ თემებზე მთის კანონით გათვალისწინებული შეღავათები
ვრცელდება. მთის კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს 49 სოფელი, ქალაქის ტიპის ერთი დასახლება და
ერთი ქალაქი აკმაყოფილებენ.

დემოგრაფიული ვითარება გენდერის მიხედვით

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობა სქესის მიხედვით შემდეგნაირად არის განაწილებული:
48.9% მამაკაცები და 51.1% ქალები. მოსახლეობის 79% სოფლად ცხოვრობს, ხოლო 21% ქალაქში. ქალაქში
მცხოვრები მოსახლეობიდან 46.4% მამაკაცები არიან და 53.6% ქალები, ხოლო სოფელში მცხოვრები
მოსახლეობიდან - 49.6% მამაკაცები და 50.4% ქალები.8 2019 წლის დეკემბრის მონაცემებით, თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტიდან სოციალური მომსახურების სააგენტოში დარეგისტრირებულ ბენეფიციართა საერთო
რაოდენობა 8,137 პირია. აქედან 55% ქალია, ხოლო 45% მამაკაცი. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის 25% (5,380 ადამიანი) იღებს საარსებო შემწეობას. რეგისტრირებულ ბენეფიციართა შორის
მამაკაცების 46% და ქალების 54% იღებს საარსებო შემწეობას. მუნიციპალიტეტის შინამეურნეობებში
შემოსავლის ძირითადი წყაროა პენსია (49.7%). პენსიონერებს შორის ქალები 67.3%-ს შეადგენენ, ხოლო
მამაკაცები 32.7%-ს.9 მიგრაციის მაჩვენებელი მთლიანი მოსახლეობის 1.3%-ია. მიგრანტების 46% ქალები
არიან, ხოლო 54% მამაკაცები. რესპონდენტი ქალების 50% და მამაკაცების 36% მიგრაციის ძირითად მიზეზად
სამუშაოს/შემოსავალს ასახელებენ, ქალების 25% და მამაკაცების 22% - მომსახურებას, ქალების 25% და
მამაკაცების 36% - პირად მიზეზებს, ხოლო მამაკაცების 7% სხვა მიზეზებს ასახელებს.10

ბუნებრივი რესურსები

მიწა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 1,175.5 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს [117 446 ჰა]; აქედან 50,616
ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწაა, რომელიც მთელი ტერიტორიის 63%-ია. 18,028 ჰა სახნავ-სათესი მიწაა
(სასოფლო-სამეურნეო მიწის 36%), 21,142 სათივე მიწა და საძოვარია (სასოფლო-სამეურნეო მიწის 63%),
ხოლო 446 ჰა – ბოსტნები (სასოფლო-სამეურნეო მიწის 1%).
დაცული ტერიტორიები. მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთ ნაწილში ალგეთის ეროვნული პარკი მდებარეობს.
პარკი ზღვის დონიდან 1,100-2,000 მეტრის სიმაღლეზეა განლაგებული და 6,822 ჰა-ზე მეტი ტერიტორია უკავია.
აქ მცენარეთა 1,644-ზე მეტ სახეობას შეხვდებით, მათ შორის სოკოს 250 სახეობას. ამას გარდა, მცენარეთა 3
სახეობა კავკასიისთვის ენდემური სახეობაა. მუნიციპალიტეტში მდიდარი ფაუნაა.
წყლის რესურსები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ჰიდროგეოგრაფიული სისტემის სიმჭიდროვე
მაღალია. მდინარე ხრამი თავის აუზში ქმნის კანიონს; მისი სიგრძე 22 კმ-ია. მდინარე ალგეთი
მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ ნაწილში მოედინება და მთელ მუნიციპალიტეტს გადაკვეთს. თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტისთვის წყლის მთავარი წყარო წვიმის წყალია. წყალუხვობა, ჩვეულებრივ, გაზაფხულსა და
ზაფხულის დასაწყისშია ხოლმე, ხოლო წყლის დაბალი დონეები - შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში. მდინარე
ალგეთის ნაკადის შუა ნაწილში შექმნილია ალგეთის წყალსაცავი, რომელიც ირიგაციისთვის გამოიყენება.
4.

საქსტატი, 2020

6.

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2019

5.
7.

8.
9.

10.

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2019
წყარო: მუნიციპალიტეტის მერია

საქსტატი, 2014 წლის მოსახლეობის აღწერა, თეთრიწყარო

მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში, პროექტი „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.

მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში, პროექტი „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.
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სასარგებლო წიაღისეული. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მდიდარია სასარგებლო წიაღისეულით. აქ
არის ბაზალტის, მადნის, თეთრი ქვის, კირქვის, მანგანუმის საბადოები.

მოსახლეობის სიმჭიდროვე მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სიმჭიდროვის მაჩვენებლების ანალიზი გვაჩვენებს, რომ თეთრიწყარო
განეკუთვნება იმ მუნიციპალიტეტებს, სადაც აღინიშნება მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე და ბიზნესის
დაბალი სიმჭიდროვე, ბაზრის მაღალი პოტენციალით (მანძილი მსხვილ აგლომერაციებამდე).11

მოსახლეობის სიმჭიდროვე - ბაზრის პოტენციალი
- ბიზნესის სიმჭიდროვე (ბუშტის ზომა)
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მოსახლეობის სიმჭიდროვე და ბაზრის პოტენციალი მუნიციპალიტეტში
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მოსახლეობის სიმჭიდროვე (მოსახლეობა კმ2-ზე)

წყარო: ავტორთა გამოთვლები

მოსახლეობის სიმჭიდროვის მაჩვენებლების შესაბამისად, საპასუხო ზომები პოლიტიკის სფეროში მიზნად
უნდა ისახავდეს ახალი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობას, მოსახლეობის მოზიდვას და სოფელსა და
ქალაქს შორის კავშირების გაძლიერებას.

11.

განსაზღვრულია წინამდებარე ანგარიშის სხვა ნაწილში, რომელიც სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირებს ეძღვნება.
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TETRITSKARO Municipal Assessment Report

3

პრიორიტეტი 1 (P1)

ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება
რეგიონული კონტექსტი

ბიზნეს-სექტორის ზოგადი სტრუქტურის მიმოხილვა
სექტორის დინამიკის და კონკურენტუნარიანობის
ანალიზი
შრომის ბაზარი

ბიზნესის კეთების წარმატების მთავარი ფაქტორები,
საჭიროებები და გამოწვევები
ადგილობრივი ეკონომიკის ახალგაზრდული ასპექტი
ადგილობრივი ეკონომიკის გენდერული ასპექტი
ძირითადი დასკვნები

16
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3. პრიორიტეტი 1 (P1) - ეკონომიკა და
მულტისექტორული განვითარება

ამ თავში განხილულია სამი თემატური პრიორიტეტიდან ერთ-ერთი - ეკონომიკა და მულტისექტორული
განვითარება; წარმოდგენილია არსებული სიტუაციის ანალიზი, იდენტიფიცირებულია მთავარი პრობლემები
„პრობლემების ხის“ ჩარჩოს გამოყენებით და შემოთავაზებულია მოსაზრებები შესაძლო ინტერვენციების
შესახებ.
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ინფორმაციით, დაშორებული
სასოფლო რეგიონების (როგორიც ეს მუნიციპალიტეტია) ეკონომიკურ ზრდას ხელს უწყობს აბსოლუტურ და
ფარდობით უპირატესობაზე ფოკუსირება, საექსპორტო ბაზრებთან კავშირების გაუმჯობესება, ფარდობითი
უპირატესობის მქონე სფეროების შესაბამისი უნარების განვითარება და სასიცოცხლოდ აუცილებელი სერვისების
მიწოდების გაუმჯობესება. ამავე ორგანიზაციის ინფორმაციით, სასოფლო რეგიონის ეკონომიკური
პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა კონკურენტუნარიანობის და პროდუქტიულობის ზრდა უნდა იყოს,
რათა ამაღლდეს სასოფლო რეგიონების სოციალური, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი კეთილდღეობის
დონე.12 აღნიშნულიდან გამომდინარე, წინამდებარე თავის მთავარი ამოცანაა იმ სფეროების გამოვლენა,
სადაც ეკონომიკური სექტორები მეტად ან ნაკლებად პროდუქტიულები და კონკურენტუნარიანები არიან
სამიზნე ჯგუფში შემავალ სხვა სექტორებთან, რეგიონებთან და მუნიციპალიტეტებთან შედარებით. ამ
თავში ასევე წარმოდგენილია მიგნებები ადგილობრივი ეკონომიკის და არაფერმერული ბიზნეს-სექტორის
საჭიროებების შესახებ.

რეგიონული კონტექსტი

ქვემო ქართლი სამრეწველო რეგიონად ითვლება. თუმცა მძიმე მრეწველობა, ძირითადად, რუსთავშია
კონცენტრირებული, მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ნაწილში კი, წამყვანი დარგი სოფლის მეურნეობაა.
მუნიციპალიტეტი თბილისის შემოგარენს ესაზღვრება, რაც შედარებით აქტიურ საწარმოო საქმიანობას
განაპირობებს რეგიონში. დედაქალაქთან ასეთი სიახლოვე მოსახლეობას თბილისთან მიმოსვლისკენ
უბიძგებს და უშუალოდ მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ მოსახლეობაზე ორიენტირებული ბიზნესის შექმნას
აფერხებს.
ბოლო დროს რამდენიმე კვლევა ჩატარდა ქვემო ქართლის რეგიონში ღირებულებათა ჯაჭვის და
კლასტერების შესასწავლად. რეგიონში გამოვლენილ და შესწავლილ ღირებულებათა ჯაჭვებში შედის:
ბოსტნეული, ვაზი, ბროკოლი, კენკრა, ღვინო. ასევე შესწავლილი იქნა აგროსამრეწველო და ლოგისტიკური
ცენტრების და ფერმერთა მომსახურების ცენტრების პოტენციალი. განისაზღვრა რეგიონის სტრატეგიული
განვითარების რამდენიმე პრიორიტეტული სექტორი (როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ასევე არაფერმერული
სექტორები).
ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ განსაზღვრული რეგიონის სტრატეგიული სექტორები13

პირველადი სოფლის მეურნეობა/აგრო გადამუშავება

• არცერთი

• ტურიზმი

წარმოება

• წარმოება

• სამთო-მოპოვება
წყარო: ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების გეგმა 2014-2021 წლებისთვის.

გარდა ამისა, გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევით რამდენიმე
პოტენციური ან განვითარებადი კლასტერი გამოვლინდა რეგიონში.

12.

13.

სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა 3.0 - ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის პოლიტიკის დოკუმენტი.
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების გეგმა 2014-2021 წლებისთვის.
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რეგიონში იდენტიფიცირებული არსებული და განვითარებადი კლასტერები14
პირველადი სოფლის მეურნეობა/აგრო გადამუშავება

•
•
•
•
•
•
•

ბოსტნეული
ვაზი
ბროკოლი
კენკროვანები
ღვინო
აგროსამრეწველო ლოგისტიკა
ფერმერთა მომსახურების ცენტრები

არაფერმერული

• ტურიზმი
• სამშენებლო მასალები

წყარო: გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია, 2020.

რეგიონში იდენტიფიცირებული არსებული და განვითარებადი კლასტერების რუკა15

ქვები:

ქვის ჭრა, დამუშავება და მოპირკეთება

ფრინველი:

მეფრინველეობა

ღვინო:

ღვინის წარმოება/მევენახეობა

წყარო: გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია, 2020.

რეგიონში გამოვლინდა რამდენიმე არაფერმერული სექტორი, რომლებიც თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტშიც
არის წარმოდგენილი. ესენია ქვის ჭრა, დამუშავება და მოპირკეთება.

14.
15.

„განვითარებადი და პოტენციური კლასტერების განსაზღვრა საქართველოში“, გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია, 2020.
„განვითარებადი და პოტენციური კლასტერების განსაზღვრა საქართველოში“, გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია, 2020.

18
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ბიზნეს-სექტორის ზოგადი სტრუქტურის მიმოხილვა
ბიზნეს-სექტორის სტრუქტურა და წარსული დინამიკა

საწარმოთა შესახებ სტატისტიკური მონაცემების ბაზა არ არის კარგად ორგანიზებული. ამიტომ,
მუნიციპალიტეტის ბიზნეს-სექტორის სიდიდისა და სტრუქტურის შესასწავლად გამოყენებული იქნა
რამდენიმე წყაროს მონაცემები. საქსტატის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 577 მოქმედი საწარმოა
რეგისტრირებული. მათი 19% მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ ფუნქციონირებს, ხოლო საწარმოთა
36%-ის საქმიანობის ადგილი უცნობია. სიდიდის მიხედვით საწარმოთა 98.3% მცირე ზომისაა. დიდი ზომის
საწარმოები არ არის რეგისტრირებული, ხოლო საშუალო ზომის საწარმო მხოლოდ 10-ია.
მოქმედი საწარმოები მუნიციპალიტეტში
ფაქტობრივი მისამართი

მცირე

საშუალო

253

3

თეთრიწყარო

თეთრიწყაროს გარეთ

109

უცნობი

205

სულ

567

მთლიანის %

98.3%

სულ

მთლიანის %

მოქმედი
საწარმოები
0
1
257

1

0

3
7

ზომა
უცნობია

დიდი

0

0

1.2%

429

485

0

0.0%

2

563

3

110

45%
614

210
577

0.5%

19%

36%

100%

100.0%

100%

წყარო: საქსტატი.

შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით, 2019 წლისთვის მუნიციპალიტეტში გადასახადის გადამხდელი
614 მოქმედი საწარმო იყო რეგისტრირებული და მათი რაოდენობა ბოლო 4 წლის განმავლობაში, ანუ 2016
წელს აღრიცხული 429-დან, დაახლოებით 43%-ით გაიზარდა.
მუნიციპალიტეტში მოქმედი საწარმოების დინამიკა
და სექტორული
2016
2017
2განაწილება
018
2019
ფინანსური
მომსახურება; 1%

მოქმედი საწარმოები
614

563

ჯანდაცვის
სერვისები; 1%

სხვა; 10%

485

429

უძრავი ქონების
მართვა; 1%

წარმოება;
11%

სოფლის
მეურნეობა; 2%

ელეტროენერგიის,
გაზის და წყლის წარმოება
და მიწოდება; 0%

ბუნებრივი
რესურსები; 0%

განთავსების
სერვისები; 1%
ვაჭრობა; 43%
სახელმწიფო
მმართველობა; 0%
ტრანსპორტი; 9%
მომსახურება; 11%

2016

2017

2018

ფინანსური

წყარო: შემოსავლების
სამსახური.
მომსახურება;
1% წარმოება;
11%

უძრავი ქონების
მართვა; 1%

2019

რესტორნები
და კვების
ობიექტები; 2%

მშენებლობა; 5%

იურიდიული
კონსულტაცია
და სარეკლამო
სერვისები; 2%

ჯანდაცვის
სერვისები; 1%
ელეტროენერგიის,

გაზის და წყლის წარმოება
რეგისტრირებულ საწარმოთა უმეტესობის
საქმიანობა
ვაჭრობაა (43%), რომელსაც მოსდევს წარმოება (11%)
და მიწოდება;
0%
სხვა; 10%
და მომსახურება (11%).
სოფლის
მეურნეობა; 2%

ბუნებრივი
რესურსები; 0%

დასაქმების თვალსაზრისით, წამყვანი სექტორებია ტრანსპორტი (33%), ვაჭრობა (14%), მშენებლობა (12%),
განთავსების
სასმელების
სერვისები; 1%წარმოება (9%) და ფინანსური მომსახურება (8%).
ვაჭრობა; 43%
სახელმწიფო
მმართველობა; 0%
ტრანსპორტი; 9%
მომსახურება; 11%
რესტორნები
და კვების
ობიექტები; 2%

მშენებლობა; 5%

იურიდიული
კონსულტაცია
და სარეკლამო
სერვისები; 2%
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დასაქმება მუნიციპალიტეტის ბიზნეს-სექტორში
კვების პროდუქტების
დამუშავება/სერვისები; 7%

სასმელების
წარმოება; 9%

ძნელად
დასადგენი; 4%

ელექტროენერგიის, გაზის
და წყლის წარმოება; 1%

საოჯახო წარმოება; 1%
სხვა კომუნალური/
პირადი მომსახურება; 2%

მშენებლობა; 12%

ჯანდაცვა; 5%
უძრავი ქონება; 0%

ვაჭრობა; 14%
ავტომობილები, საოჯახო
და პირადი მოხმარების
ნივთები; 1%

ფინანსური
მომსახურება; 8%

სასტუმროები
და რესტორნები; 3%

ტრანსპორტი; 33%
წყარო: ბიზნესის მიმოხილვის ანალიზი.

ეკონომიკის იმ სექტორების განვითარება, რომლებიც გარე ბაზრებზე ვაჭრობს, ერთ-ერთი უმთავრესი
საშუალებაა მუნიციპალიტეტში სიღარიბის დასაძლევად. 2019 წლისთვის, მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული 22 კომპანიას ექსპორტზე გაჰქონდა მისი პროდუქცია. მათი უმრავლესობა (64%) მცირე
ზომის ინდივიდუალური მეწარმეა.
მუნიციპალიტეტის ექსპორტიორი კომპანიები
ექსპორტიორი კომპანიები (თეთრიწყარო)
22

22
შპს
36%

16

14

ინდმეწარმე
64%

6

2015

ექსპორტიორი კომპანიები (თეთრიწყარო)

2016

2017

2018

2019

წყარო: საქსტატი.

მთავარი სექტორები

მუნიციპალიტეტის არაფერმერული სექტორი არ არის დივერსიფიცირებული. მუნიციპალიტეტის ცენტრში
რამდენიმე მოქმედი ბიზნესია: 2 სასტუმრო, რამდენიმე საოჯახო სასტუმრო, ბანკის 4 ოფისი და 1 კაფე,
რამდენიმე სასურსათო მაღაზია და ბენზინგასამართი სადგური. მუნიციპალიტეტში არის დიდი საწარმო ქათმის ხორცის და კვერცხის მწარმოებელი ფაბრიკა „კოდა“ (შპს „პოულტრი ჯორჯია“). მუნიციპალიტეტში
მდებარე ბაზალტის ქვის კარიერებზე, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელების თქმით, არსებული
რესურსების მხოლოდ 10% მოპოვება ხდება შეზღუდული სიმძლავრეების გამო. მოპოვებული ბაზალტის
ქვები, ძირითადად, მარნეულში იყიდება.

20

თეთრიწყარო მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ტურიზმი. მუნიციპალიტეტში ქვეყნის ყველა სხვა მუნიციპალიტეტზე მეტი ისტორიული და ბუნების ძეგლია.16
475 ისტორიული და ბუნების ძეგლი, უძველესი ციხე-სიმაგრეები მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზეა
მიმობნეული, მაგრამ ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მისასვლელი საგზაო ინფრასტრუქტურა
უაღრესად მოუწესრიგებელია, რაც უარყოფითად აისახება მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის
რეალიზებაზე. დასასვენებელი კურორტი მანგლისი, რომელიც ადრე პოპულარობით ბორჯომს არ
ჩამოუვარდებოდა, დღეს მძიმე მდგომარეობაშია ინფრასტრუქტურული პრობლემების და ვიზიტორთა
ნაკლებობის გამო; ღვინის დამზადება უნიკალური ძველი ქართული ვაზის ჯიშით „ასურეთული“ პირველად აქ
დაიწყო, რაც ღვინის ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი საინტერესო შესაძლებლობაა. სოფელი ასურეთი
ცნობილია 1819 წელს აქ დასახლებული გერმანელი კოლონისტების უნიკალური არქიტექტურული და
ეკონომიკური ნაგებობების ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობით.17 ძველ გერმანულ ეკლესიასთან
მისასვლელი მთავარი გზა შეკეთდა, ეკლესიის რეაბილიტაცია კი ახლა მიმდინარეობს, რისთვისაც
„მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან“ 2 მილიონი ლარია გამოყოფილი.18
ალგეთის ეროვნული პარკი მდინარე ალგეთის ხეობის თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ ნაწილის სამხრეთ
ფერდობებს მოიცავს და ზღვის დონიდან 1,100-1,950 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. პარკში ვიზიტორთა
ცენტრია, სადაც მნახველებს მეგზურის და ცხენის დაქირავება შეუძლიათ. ალგეთის პარკის ვიზიტორთა
რიცხვი, რომელმაც 2018 წელს 33.500 შეადგინა, სწრაფად იზრდება (51%-იანი ზრდა 2016 წლიდან).19 თუმცა,
თბილისთან სიახლოვის გამო, პარკის ვიზიტორები, სავარაუდოდ, მუნიციპალიტეტში ღამისთევით არ
ჩადიან. ENPARD-ის პროგრამის მიერ მხარდაჭერილი „თოკების პარკის“ პროექტი (2.5 მილიონი ლარი) 2019
წელს უნდა დასრულებულიყო პარკის ტერიტორიაზე.
მუნიციპალიტეტში (კერძოდ, ქალაქ თეთრიწყაროში) არის მუზეუმი, სადაც ინახება 11,000 ექსპონატი,
არქეოლოგიური მასალა, ადგილობრივი ცხოვრების და ეთნოგრაფიის ნიმუში, ასევე მე-20 საუკუნის
ისტორიის ამსახველი მასალა.
ტურიზმის სექტორის მთავარი გამოწვევებია ძალიან დაბალი ცნობადობა სამიზნე სეგმენტებს შორის
(მიუხედავად იმისა, რომ ამ მუნიციპალიტეტში ტურისტული ღირსშესანიშნაობების სიმრავლეა) და
ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა.

ადგილობრივი ეკონომიკის ხელშემწყობი პროექტები და ინიციატივები

ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშესაწყობად მუნიციპალიტეტში რამდენიმე სახელმწიფო და
დონორების მიერ მხარდაჭერილი პროგრამა ხორციელდება.
დონორთა მხარდაჭერილ პროგრამებს შორის აღსანიშნავია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი
„სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“, რომელსაც ევროკავშირის პარტნიორი
ორგანიზაცია ახორციელებს. პროექტის მიზანია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ცხოვრების დონის
გაუმჯობესებას ინოვაციური სოციალურ-ეკონომიკური მოდელების დანერგვისა და გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში ადგილობრივი კერძო და საჯარო სექტორების ჩართვის გზით. პროექტის „სოფლის
მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში“ პარტნიორი ორგანიზაციები არიან „აგროტექნოლოგიების ასოციაცია“ და ლიტვის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ქსელი.20
„თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი“ მუნიციპალიტეტში პროექტის დაწყებიდან
ოპერირებს. პროგრამა ENPARD-ის ფარგლებში, სამი თანმიმდევრული ფაზის განმავლობაში, თეთრიწყაროს
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფმა ადგილობრივი მოსახლეობის 84 სხვადასხვა ინიციატივა და პროექტი
დააფინანსა, რომელთაგან 28 პროექტი არაფერმერულ აქტივობას ეხებოდა, ხოლო 20 პროექტი რეგიონის
ტურიზმის სექტორს.

16.

წყარო: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო, 2020.

18.

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მონაცემები, 2020.

17.

19.

20.

რომელიც გერმანელმა კოლონისტებმა შექმნეს.

წყარო: ოფიციალური მონაცემები დაცული ტერიტორიების სააგენტოდან.
http://enpard.ge
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თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ დაფინანსებული პროექტები
სექტორი

სოფლის მეურნეობა

პროექტების რაოდენობა
30

კულტურა და სპორტის ინფრასტრუქტურა

6

არაფერმერული ბიზნესი

18

საჯარო ინფრასტრუქტურა და სერვისები

10

ტურიზმი

20

84

სულ

წყარო: თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

უნდა აღინიშნოს, რომ იმ პროექტებს შორის, რომლებიც პროგრამის „ახალგაზრდა მეწარმე“ ფარგლებში 20182020 წლებში ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტში (სულ 23) დაფინანსდა, არცერთი არ იყო თეთრიწყაროდან,
რაც ამ მუნიციპალიტეტის სერიოზულ სისუსტეზე მეტყველებს. თეთრიწყაროს საწარმოების წილი მცირეა
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ სასოფლო სამეურნეო
პროექტებში. 2015-2020 წლებში შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის 2,396 ბენეფიციარს შორის მხოლოდ
98 იყო თეთრიწყაროდან.21

სექტორის დინამიკის და კონკურენტუნარიანობის ანალიზი

ბოლო წლების ბიზნეს-სექტორის შესრულების მაჩვენებლები შემაშფოთებელია. დარეგისტრირებული
საწარმოების რიცხვის ზრდის მიუხედავად, ბიზნეს-სექტორის ბრუნვა სწრაფად მცირდება - 2016 წლიდან
2018 წლამდე ის 117.3 მილიონი ლარიდან 54.5 მილიონ ლარამდე შემცირდა (30%-იანი კლება).
ბიზნეს-სექტორის ბრუნვა და დამატებული ღირებულება მუნიციპალიტეტში
თეთრიწყაროს ბრუნვა (მლნ ლარი)

დამატებული ღირებულება (მლნ ლარი)

წყარო: საქსტატი.

ბიზნესის გამოკითხვის მიხედვით, ბოლო სამი წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილები მუნიციპალიტეტში
მხოლოდ ორ სექტორში - ფინანსური მომსახურების და ტრანსპორტის სექტორებში შეიქმნა, მაგრამ
ფინანსური მომსახურების სექტორში დასაქმება მინიმალურია. ჯანდაცვის, ვაჭრობის და მშენებლობის
სექტორებში დასაქმება შემცირდა. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში ახალი სამუშაო ადგილები
არცერთ სხვა სექტორში არ შექმნილა.

21.

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტო.
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ექსპორტიორი კომპანიები (თეთრიწყარო)

დასაქმების მაღალი პოტენციალის მქონე სექტორები მუნიციპალიტეტის ბიზნეს-სექტორში22
განსხვავებული: ჯანდაცვა:
12 დასაქმება; -73
დასაქმების ზრდა

სხვა კომუნალური/
პირადი სერვისები

სასტუმრო
და რესტორანი

ელექტროენერგიის,
გაზის, წყლის წარმოება

ძნელად
დასადგენი

0

10

20

ტრანსპორტი
საკვები პროდუქტების
დამუშავება/სერვისები
სასმელების
წარმოება

აქტომობილები, პირადი და
საოჯახო ნივთების რემონტი

30

40

50

60

70

80

90

10
100

საოჯახო წარმოება

არსებული დასაქმება
წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.

ბიზნეს-სექტორების შესრულების ცუდ მაჩვენებლებთან ერთად ბოლო წლებში დასაქმების მაჩვენებელიც
შემცირდა მუნიციპალიტეტში და 2018 წელს 1,240 შეადგინა (თუმცა 2014 წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი
უკეთესია). დაქირავებით დასაქმებულთა წილი მხოლოდ 50%-ია, ანუ 663 დაქირავებით დასაქმებული,
რაც ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი შეფარდებაა ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტს შორის. ასევე შემცირდა
დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი, რომელიც ამჟამად 631 ლარს შეადგენს.
დასაქმება და დაქირავებით დასაქმება
დასაქმება

1 125
860

1 242

საშუალო თვიური ხელფასი (ლარი)

1 114
663

დასაქმება;

დაქირავებით დასაქმება

წყარო: საქსტატი.

22.

არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ბიზნეს კვლევა, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“, 2019.
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დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი
ყაზბეგი
დედოფლისწყარო
ბორჯომი
ახალქალაქი
თეთრიწყარო
ქედა
ლაგოდეხი
ხულო

წყარო: საქსტატი.

ბოლო წლებში მუნიციპალიტეტში ბიზნესის კაპიტალიზაცია გაიზარდა. იმ საწარმოთა წილმა, რომელთა
საწესდებო კაპიტალი 100,000 ლარს აღემატება, 4% შეადგინა, თავდაპირველ 2%-თან შედარებით.
საწარმოთა კაპიტალიზაციის ზრდა მუნიციპალიტეტში
საწყისი კაპიტალიზაცია

70%

არსებული კაპიტალიზაცია

70%

59%

60%

50%

50%

40%

40%

30%
20%

10%
0%

30%

20%

13%

6%
N/A

59%

60%

20%

10%

2%
<1 0 0 0

100010000

0%

10000 - 50000 50000 100000

19%
5%

7%

N/A

<1 0 0 0

6%

4%

1000- 10000 - 50000 - 100000
10000 50000 100000
<

წყარო: ბიზნესის გამოკითხვის ანალიზი.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი პროდუქტიულობის თვალსაზრისითაც (რომელიც იზომება ერთ
დასაქმებულზე შექმნილი დამატებული ღირებულებით) ჩამორჩება. მუნიციპალიტეტის პროდუქტიულობა
2014 წლიდან შემცირდა და 2018 წელს 7,742 ლარი შეადგინა, რაც თითქმის 50%-იანი კლებაა. მუნიციპალიტეტის
მთლიანი პროდუქტიულობა, სამიზნე მუნიციპალიტეტებს შორის წამყვანი მუნიციპალიტეტის (ყაზბეგი)
პროდუქტიულობის დონის მეათედს შეადგენს.
მუნიციპალიტეტის ბიზნეს-სექტორის პროდუქტიულობა

დამატებული ღირებულება ერთ დასაქმებულზე (ლარი)
69779

ყაზბეგი
ბორჯომი

24081

ხულო

ლაგოდეხი
თეთრიწყარო
ქედა

13022

11961

52668

ახალქალაქი

დედოფლისწყარო

დამატებული ღირებულება ერთ დასაქმებულზე (ლარი)

8571

7610

7742

24081
11658
9144
7742
7742

2014

2015

2016

2017

2018

წყარო: საქსტატი.
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გადახდილი ხელფასების ზრდის და შრომის ზღვრული ნამატის ანალიზი სასარგებლო ინფორმაციას გვაძლევს
იმ სექტორების შესახებ, რომლებმაც ბოლო დროს მუნიციპალიტეტში დასაქმება გაზარდეს (გადახდილი
ხელფასები) და იმ სექტორების შესახებ, რომლებსაც მეტის დასაქმება შეუძლიათ, რადგან შრომის ზღვრული
ნამატი მაღალი აქვთ. ქვემოთ მოცემულ გრაფიკზე ნაჩვენებია სხვადასხვა სექტორის მიერ გადახდილი
ხელფასების ზრდის (გაანგარიშებულია 2016-2019 წლებში გადახდილი საშემოსავლო გადასახადით) შეფარდება
შრომის ზღვრულ ნამატთან (გაანგარიშებულია ლარში გადახდილი მოგების გადასახადის საშუალო სიდიდით
ლარში გადახდილ ერთ საშემოსავლო გადასახადზე, 2016-2019 წლების პერიოდის საშუალო).
ამ ანალიზით დარგების რამდენიმე პირობითი ჯგუფის გამოვლენა შეიძლება: ა) დარგების ჯგუფი,
რომლებმაც ამ პერიოდის განმავლობაში გაზარდეს ხელფასები და ამავე დროს, გამოირჩევიან შედარებით
მაღალი ზღვრული ნამატით (და შესაბამისად, მეტი დასაქმების შესაძლებლობით); ბ) დარგების ჯგუფი,
სადაც ხელფასების საშუალოზე დაბალი ზრდა, მაგრამ შედარებით მაღალი შრომის ზღვრული ნამატია;
გ) დარგების ჯგუფი, სადაც ხელფასების მაღალი ზრდა, მაგრამ დაბალი შრომის ზღვრული ნამატია; დ)
დარგების ჯგუფი საშუალოზე დაბალი მაჩვენებლებით.
მუნიციპალიტეტის ბიზნეს-სექტორის შრომის ზღვრული ნამატი

შრომის ზღვრული ნამატი/ხელფასები

0,50

B

კანდაცვის
სერვისები
სები

0,40
0

A

0,30
ტრანსპორტი
ი
იდიული, საკონსულტაციო
იურიდიული,
და სარეკლამო მომსახურება

D

რესტორნები და
კვების ობიექტები

ელეტროენერგიის, გაზის,
წყლის წარმოება და მიწოდება

-300%

-200%

განსხვავებული სექტორი (ზრდა; ზღვრული ნამატი):
ბუნებრივი რესურსები (10309%; 0,2); განთავსების
სერვისები (2034%; 0); ფინანსური მომსახურება
(129661%; 0,01);
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ხელფას ზრდა 2016-2019
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წყარო: ავტორის ანალიზი საშემოსავლო სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

„ა“ ჯგუფი ცარიელია და ამრიგად, არ არსებობს სექტორი, რომელმაც შრომის მაღალი ზღვრული ნამატი მიიღო
და ამავდროულად, მნიშვნელოვნად გაზარდა დასაქმება. ადგილობრივი ეკონომიკის უმსხვილესი სექტორი
- ვაჭრობა, „დ“ ჯგუფშია, სადაც შრომის ზღვრული ნამატი საშუალო დონეზეა, ხოლო ხელფასების ზრდა
(კლება) შედარებით დაბალი ბოლო წლებში. ბუნებრივი რესურსები, განთავსების სერვისები, ფინანსური
მომსახურება, მომსახურება, მშენებლობა და რამდენიმე სხვა სექტორი დასაქმების შედარებით მაღალ
ზრდას, მაგრამ მინიმალურ ზღვრულ ნამატს აჩვენებენ („გ“ ჯგუფი).
ბიზნესის გამოკითხვის მიხედვით, მედიანური პროდუქტიულობა (რომელიც იზომება ბრუნვით ერთ
დასაქმებულზე) მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 6,000 ლარია, ხოლო საშუალო არითმეტიკული
პროდუქტიულობა 24,883 ლარი.2324
აღსანიშნავია, რომ საწარმოებში, რომლებსაც ქალები მართავენ, საშუალო პროდუქტიულობა (დაახლოებით
22,455 ლარი) ოდნავ ჩამორჩება კაცების საწარმოების პროდუქტიულობას (დაახლოებით 26,378 ლარი).
გარდა ამისა, კაცების საწარმოების პროდუქტიულობა უფრო სწრაფად გაიზარდა ბოლო სამ წელიწადში. ეს
მიუთითებს არსებულ განსხვავებასა და იმ საწარმოების დახმარების საჭიროებაზე, რომლებსაც ქალები მართავენ,
რათა დაეწიონ კაცების საწარმოების პროდუქტიულობას.
23.

24.

შესაბამის კითხვებზე პასუხების დაბალი მაჩვენებლის გამო, ეს ინფორმაცია შესაძლოა არ იყოს წარმომადგენლობითი.

არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ბიზნეს კვლევა, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“, 2019.
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პროდუქტიულობის დინამიკა და განსხვავებები25
საწარმოები, რომლებსაც მართავენ:
კაცები

საშუალო

ქალები

CURRENT PRODUCTIVITY (GEL)

PAST PRODUCTIVITY (3 Y AGO) (GEL)

22,455

14,000

26,378

საშუალო

სულ

საშუალო

9,021

24,883

10,315

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.

რესურსების არასწორი განაწილება, რომელიც ცალკეულ დარგებს შორის პროდუქტიულობის განაწილებით
იზომება, საქართველოს ეკონომიკის პროდუქციის მაქსიმალური გაზრდის შემაფერხებელ ერთ-ერთ
მთავარ პრობლემად განსაზღვრა მსოფლიო ბანკმა. შესაბამისად, ამ არასწორი განაწილების აღმოფხვრა
შესაძლებელია თითოეული სექტორის შიგნით არსებული ნაკლებად ეფექტიანი კომპანიებიდან სამუშაო
ძალის უფრო ეფექტიან კომპანიებში გადაყვანით. კვლევის თანახმად, განაწილებაში ამ ხარვეზების
აღმოფხვრის შედეგად შესაძლებელია მთლიანი ფაქტორული პროდუქტიულობის 70%-ით გაზრდა
საქართველოში.
ეკონომიკური პოლიტიკა მიზნად უნდა ისახავდეს რესურსების გადანაწილების გზით პროდუქტიულობის
მაქსიმალურ გაზრდას, რაც უნდა მოხდეს დასაქმების ნაკლებად პროდუქტიული სექტორებიდან
მაღალპროდუქტიული სექტორებისკენ და ასევე თითოეული სექტორის შიგნით დაბალი პროდუქტიულობის
კომპანიებიდან მაღალპროდუქტიული კომპანიებისკენ გადანაცვლების მეშვეობით. პროდუქციის
მოცულობის მაღალი დონეების მიღწევა მუნიციპალიტეტში შესაძლებელია მუშახელის არაპროდუქტიული
საწარმოებიდან და სექტორებიდან უფრო პროდუქტიულ საწარმოებსა და სექტორებში გადაყვანით, სანამ
მათი დასაქმების დონეები შესაბამისობაში არ მოვა მათი პროდუქტიულობის დიფერენციალებთან ანდა
მანამ შრომის ზღვრული პროდუქტი მეტ-ნაკლებად არ გათანაბრდება ყველა კომპანიაში.
მუნიციპალიტეტში პროდუქტიულობის ანალიზი სექტორებს შორის დიდ განსხვავებებს აჩვენებს, მაგალითად,
ვაჭრობის სექტორის პროდუქტიულობის დონე ბევრად აღემატება სხვა სექტორების პროდუქტიულობის
დონეებს. ამავე დროს, ვაჭრობის სექტორში პროდუქტიულობა ძალიან გაფანტულია, რაც იზომება
სტანდარტული გადახრით საშუალო პროდუქტიულობიდან. ეს არასწორი განაწილების ირიბი მაჩვენებელია.

პროდუქტიულობის საშუალო მაჩვენებელი

პროდუქტიულობა და მისი დარგობრივი გაფანტვა მუნიციპალიტეტში (ლარი)
70000
ფინანსური მომსახურება

60000

სხვა პირადი სერვისი

50000
40000

ასტუმროები
და რესტორნები

30000

ვაჭრ
ვაჭრობა

საშუალო პროდუქტიულობა/
გაფანტვის საშუალო დონე

ტრანსპორტი
ყველას საშუალო

მშენებლობა

20000

უძრავი ქონება
რთული დასადგენია

10000
0

მაღალი პროდუქტიულობა/
გაფანტვის მაღალი დონე

სასმელების წარმოება

0

ჯანდაცვა და
სოციალური სერვისები

დაბალი პროდუქტიულობა/
გაფანტვის დაბალი დონე
10000
20000

30000

40000

50000

60000

70000

პროდუქტიულობის გაფანტვა
წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამის ბიზნეს გამოკითხვის ანალიზი, 2019.
25.

ანალიზი ემყარება არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ბიზნეს კვლევას, გაეროს განვითარების პროგრამა პროექტი „სოფლის განვითარების
გაუმჯობესება საქართველოში“, 2019.
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მუნიციპალიტეტის ბიზნეს-სექტორის ფარდობითი უპირატესობები
და სპეციალიზაცია

ადგილობრივი ეკონომიკის ფარდობითი უპირატესობების გამოსავლენად აუცილებელია დადგინდეს ის
სპეციფიკური რეგიონული ფაქტორები, რომლებიც სხვადასხვა სექტორის ზრდას უწყობს ხელს და ასევე,
მუნიციპალიტეტების ფარდობითი სპეციალიზაცია. ამ მიზნით გამოყენებული იქნა „ცვლილების მიზეზების
ანალიზი“ (Shift-Share Analysis) და „ადგილმდებარეობის კოეფიციენტი“ (Location Quotient).
„ცვლილების მიზეზების ანალიზი“ (მიუთითებს სექტორის ზრდას, რომელიც რეგიონისთვის სპეციფიკურ
ფაქტორებს უწყობს ხელს) და „ადგილმდებარეობის კოეფიციენტის“ ანალიზი (მიუთითებს სექტორის
ფარდობით სპეციალიზაციაზე მუნიციპალიტეტში) გვიჩვენებს, რომ „ბუნებრივი რესურსები“ ის სექტორია,
რომელშიც მუნიციპალიტეტს მნიშვნელოვანი ფარდობითი უპირატესობა და გარკვეული დონის
სპეციალიზაცია აქვს. „ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის და წყალის წარმოება და მიწოდება“ და
„მომსახურება“ ის სექტორებია, სადაც გამოკვეთილია სპეციალიზაცია, მაგრამ ფარდობითი უპირატესობა
საკმაოდ მცირე ან უარყოფითია.
მუნიციპალიტეტის სექტორების ცვლილების მიზეზების ანალიზი და ადგილმდებარეობის კოეფიციენტი

5

განსხვავებული სექტორი
"ბუნებრივი რესურსები"
(102 - კონკურენტული უპირატესობა;
1.01 - ადგილმდებარეობის კოეფიციენტი);

4

სპეციალიზაცია

დაბალი ფარდობითი უპირატესობა
სპეციალიზაციის მაღალი დონე
3
დ ა.შ.
ელექტროენერგი და
მომსახურება
მშენებლობა
მშენე ლობა
მშენებ

2
სხვა
ვაჭრობა
ჯანდაცვა
იურიდიული,
იდიული, ა.შ.

-2

რესტორნები
და კვება

სახელმწ.
ადმინ.
სახელ
ნ.

1

წარმოება

ტრანსპორტი

-1

მაღალი ფარდობითი უპირატესობა
სპეციალიზაციის დაბალი დონე

0

-1

-2

0

უძრავი ქონება

მშენებლობა
მშენებ

1

2

დაბალი ფარდობითი უპირატესობა
სპეციალიზაციის დაბალი დონე

3

4

ფარდობითი უპირა
უპირატესობა

წყარო: ავტორის ანალიზი საშემოსავლო სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

განაწილების ეფექტი და ეკონომიკური პოლიტიკის ვარიანტები

არსებობს სპეციალიზაციის და ფარდობითი უპირატესობის ოთხი შესაძლო კომბინაცია, რომლებიც
ეკონომიკური პოლიტიკის განსხვავებულ ღონისძიებებს ითვალისწინებს. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში
სექტორები წარმოდგენილია ოთხივე კომბინაციაში პოლიტიკის ვარიანტებთან ერთად. იმ სექტორების
შემთხვევაში, რომლებიც ამ ორივე ასპექტის მიხედვით არის ან პოზიტიური (ჯგუფი „ა“) ან ნეგატიური (ჯგუფი
„დ“), ინტერვენციებს არანაირი აზრი არა აქვს. პოლიტიკური ინტერვენციები პროდუქტიულია, თუ სექტორი
ამ ორი ასპექტიდან ერთში პოზიტიურია და მეორეში ნეგატიური, რაც სექტორში შეფერხებების და მათი
დაძლევის აუცილებლობის მაჩვენებელია.
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განაწილების ეფექტი და პოლიტიკური ინტერვენციები

ნეგატიური

სპეციალიზაცია

პოზიტიური

პოზიტიური

ნეგატიური

ფარდობითი უპირატესობა

(დარგი ჯანსაღია და არ საჭიროებს
ინტერვენციას)

(ინტერვენცია სასარგებლო შეიძლება იყოს,
მაგრამ საჭიროა დამატებითი შესწავლა)

[ა]

[ბ]

•

ელექტროენერგიის,
გაზის,
წარმოება და მიწოდება

წყლის

•
•
•

სოფლის მეურნეობა
სხვა (ეკონომიკური საქმიანობა არ არის)
მომსახურება

(ინტერვენცია სასარგებლო შეიძლება იყოს,
მაგრამ საჭიროა დამატებითი შესწავლა)

(ინტერვენციის მდგრადობა საეჭვოა, დარგი
ეფექტიანად ვერ გაფართოვდება)

[გ]

[დ]

•
•
•
•
•

მშენებლობა
ფინანსური მომსახურება
სასტუმროს სერვისები
ბუნებრივი რესურსები
უძრავი ქონება

•
•
•
•
•
•
•

სათამაშო ბიზნესი
ჯანდაცვა
იურიდიული, საკონსულტაციო და
რეკლამის სერვისები
წარმოება
რესტორნები და სურსათი
ვაჭრობა
ტრანსპორტი

წყარო: ავტორის ანალიზი საშემოსავლო სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

ანალიზმა აჩვენა დარგების ორი ჯგუფი, რომლებიც, შესაძლოა, მულტისექტორული განვითარების და
დივერსიფიცირების წყარო იყოს მუნიციპალიტეტში და საჭიროა მათი უფრო ღრმა ანალიზი. ერთი მხრივ,
არის სექტორები, რომლებსაც პოზიტიური სპეციალიზაცია და ნეგატიური ფარდობითი უპირატესობა
აქვთ (მაგალითად, სოფლის მეურნეობა, მომსახურება) - ეს სექტორები შედის „ბ“ ჯგუფში. მნიშვნელოვანია,
გავიგოთ, რატომ კარგავენ თავიანთი კონკურენტობის წყაროს ეს სექტორები. მეორე მხრივ, არის სექტორები,
რომლებიც აჩვენებენ კონკურენტულ უპირატესობას რეგიონული ფაქტორების გამო, მაგრამ ისინი არ არის
მუნიციპალიტეტში კონცენტრირებული. ესენია ჯგუფი „გ“-ს სექტორები - მშენებლობა, ფინანსური მომსახურება,
სასტუმროს სერვისები, ბუნებრივი რესურსები და უძრავი ქონება. ამ ჯგუფის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია
ასეთი ზრდის წყაროს მიგნება და გაანალიზება, შესაძლებელია თუ არა, რომ მუნიციპალიტეტის მთავარი
კონკურენტული სექტორები გახდეს.

შრომის ბაზარი

კონკურენტული და კვალიფიციური მუშახელი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია ადგილობრივი ეკონომიკის
კონკურენტობის გაზრდისთვის. დოკუმენტის ამ ნაწილში განხილულია მუნიციპალიტეტში შრომის ბაზრის
არსებული მდგომარეობა.

მუშახელი, დასაქმება და უმუშევრობა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 22,200-ს შეადგენს.26 2008 წლის შემდეგ მოსახლეობის
რაოდენობა მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა: 2008 წელთან შედარებით, ზრდა 0.3-იანი ზრდა აღინიშნა
2020 წლისთვის. შრომისუნარიანი მოსახლეობის წილი მთელი მოსახლეობის 66%-ს შეადგენს.
მუნიციპალიტეტიდან მიგრაციის დონე მაღალია, რაც, ძირითადად, სამუშაო ადგილების ნაკლებობით არის
გამოწვეული. მოსახლეობა ძირითადად დედაქალაქში ან საზღვარგარეთ მიდის.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, სამუშაო ძალის 70% თვითდასაქმებულია (უმეტესად სოფლის
მეურნეობაში).27 სამთავრობო უწყებების და სოფლის მეურნეობის გარდა, დასაქმების მხრივ წამყვანი
სექტორებია საცალო ვაჭრობა (10%), განათლება (5%) და სხვა სექტორები (15%). დასაქმებულთა 31.5% საჯარო
სექტორში მუშაობს.
26.
27.

საქსტატი, 2020.

თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, 2018-2020.
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სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ განხორციელებამ ხელი შეუწყო მეწარმეობის
განვითარებას და ეკონომიკური საქმიანობების ზრდას მუნიციპალიტეტში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
მცხოვრები თემები მთის კანონით გათვალისწინებული შეღავათებით სარგებლობენ. მთის კანონით
გაწერილ კრიტერიუმებს 49 სოფელი, ერთი დაბა და ერთი ქალაქი აკმაყოფილებენ. სამეწარმეო საქმიანობის
ხელშესაწყობად, მუნიციპალიტეტის ამ მაღალმთიან დასახლებებში მოქმედებს საშემოსავლო და ქონების
გადასახადებთან დაკავშირებით დადგენილი საგადასახადო შეღავათები. შედეგად, საერთო დასაქმებულთა
რაოდენობა 2015 წელთან შედარებით (1,263 დასაქმებული) 12%-ით გაიზარდა და 1,415 დასაქმებულს მიაღწია.
კერძო სექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა 41%-ით შემცირდა 2015 წლიდან (1,125 ადამიანი)
2018 წლამდე (663 ადამიანი). მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს საჯარო სამართლის იურიდიული
პირი „თეთრიწყაროს განვითარების ფონდი“, რომელიც მუნიციპალური, ადგილობრივი ან უცხოური
ორგანიზაციების რესურსებით ფინანსდება და ადგილობრივად უზრუნველყოფს განვითარების სხვადასხვა
პროექტის დაფინანსება.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი სხვა მუნიციპალიტეტებს უსწრებს ბიზნესის ხელშეწყობის სახელმწიფო
პროგრამების რაოდენობით (37.5%). მოსახლეობის წილი, რომელმაც ვერ შეძლო ბიზნესის დაწყება,
ყველაზე მაღალია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში (55.6%) (ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს
ქედის მუნიციპალიტეტს - 35.1%). ბიზნესის დასაწყებად რესურსების არაადეკვატურობა ყველაზე მწვავე
პრობლემაა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში (61.9%) (მაგალითად, ხულოს (32.7%) და ქედის (41.4%)
მუნიციპალიტეტებთან შედარებით).28
სამიზნე მუნიციპალიტეტებს შორის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი ახალგაზრდების დასაქმების
ყველაზე დაბალი წილით გამოირჩევა (24%). ახალგაზრდების წილი ყველაზე დაბალია თვითდასაქმებულთა
შორისაც (2.6%). თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთია ყველაზე მაღალი დასაქმების წილით საჯარო
„სხვა კომუნალური, სოციალური და პირადი მომსახურების“ სექტორში (13.1%) (ყველაზე მაღალი წილი
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტშია - 18.4%); ასევე ერთ-ერთია სოფლის მეურნეობაში კერძო დასაქმების
მაღალი წილით (20.6%) (დედოფლისწყაროს (28.9%) და ლაგოდეხის (28.5%) მუნიციპალიტეტებთან ერთად).
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებისაგან შემდეგი მახასიათებლებით
გამოირჩევა:
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დასაქმების სხვა მუნიციპალიტეტებისგან განმასხვავებელი ნიშნები29
• დასაქმების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი წილი მშენებლობის სექტორში (20.4%).

• ყველაზე ხანგრძლივი სამუშაო კვირა კერძო სექტორში დასაქმებულებისთვის (49.04 საათი) (ყველაზე

ხანმოკლე დედოფლისწყაროში (21.16 საათი)).

• ყველაზე ხანგრძლივი სამუშაო დღე (7.68 საათი)

• ყველაზე დაბალი შემოსავალი საჯარო სექტორში დასაქმებულებისთვის
• კერძო სექტორში დასაქმებულების შედარებით მაღალი წილი

მაღალი- შემოსავლის მქონეთა
კატეგორიებში „5,000 - 10,000 ლარი“ (7.9%); „10,000 - 40,000 ლარი“ (1.9%)

• თვითდასაქმებული მოსახლეობის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი წილი (17.2%) (ჩამორჩება მხოლოდ

ლაგოდეხს (18.4%))

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა.

მეწარმეობის განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორებს შორის ერთ-ერთია ისეთი სამეწარმეო უნარჩვევების ნაკლებობა, როგორიცაა ბიზნესის დაგეგმვის ცოდნის დაბალი დონე, და განვითარების,
მარკეტინგის და ბიზნესის წარმატებისთვის საჭირო სხვა უნარების არქონა. მუნიციპალიტეტში ნაკლებად
არის განვითარებული სამშენებლო ბიზნესი, იურიდიული მომსახურების ორგანიზაციები, საინფორმაციო
ტექნოლოგიების სექტორი; განვითარების საწყის სტადიაშია ტურისტული მომსახურება. მუნიციპალიტეტს
ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. თეთრიწყარო არ ითვლება აქტიურ
ტურისტული დანიშნულების ადგილად, რადგან მუნიციპალიტეტში არ არის ტურისტული ინფრასტრუქტურა
- სასტუმროები/საოჯახო სასტუმროები, კაფეები, ბარები, რესტორნები, სწრაფი კვების ობიექტები,
გასართობი ობიექტები.
28.
29.

მოსახლეობის კვლევა არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების
გაუმჯობესება საქართველოში“, 2019.
მოსახლეობის კვლევა არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების
გაუმჯობესება საქართველოში“, 2019.
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პროექტის „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ ფარგლებში ჩატარებული კვლევის
(განსხვავებული მეთოდოლოგია) თანახმად, უმუშევრობის დონე 49.6%-ია. დასაქმებულებს შორის 25.2%
ახალგაზრდაა. ქვემოთ ნაჩვენებია სამუშაო ძალის სტრუქტურა.
სამუშაო ძალის სტრუქტურა30
სამუშაო ასაკის მოსახლეობა (18+ წლის)

16439

100%

სამუშაო ასაკის მოსახლეობა (18+ წლის) - ხელმისაწვდომი მონაცემები
ახალგაზრდა

2582

17.9%

1808

9510

19.0%

534 44.4%

4176

საოჯახო ბიზნესში
დასაქმებული

თვითდასაქმებული
1203 25.1%
სოფლის
მეურნეობაში
611 50.8%

82.1%

7702

81.0%

ახალგაზრდა 774 15.9%
არა ახალგაზრდა 4102
84.1%

დაუსაქმებელი
4714 49.6%
არა ახალგაზრდა

არაფერმერულში

11804

არ მონაწილეობს
სამუშაო ძალაში
4876 33.9%

არა ახალგაზრდა

620 12.9%

საჯარო სექტორში კერძო სექტორში
დასაქმებული
დასაქმებული
1511
1309
31.5%
27.3%

2053 12.5%

66.1%

დასაქმებული
4796 50.4%
ახალგაზრდა

ხელმიუწვდომელი
მონაცემები

87.5%

არა ახალგაზრდა
მონაწილეობს სამუშაო ძალაში

ახალგაზრდა

14386

131
2.7%

87.1%

ახალგაზრდა
1188 25.2%
არა ახალგაზრდა
3526 74.8%

ნაშთი
642
13.4%

ნაშთი
58 4.8%

წყარო: „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.

ადამიანური კაპიტალის განვითარების მთავარი პრობლემები

კვლევები აჩვენებს ადამიანური კაპიტალის განვითარების რამდენიმე ძირითად მახასიათებელს და მასზე
მოქმედ მთავარ ფაქტორებს:
ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ადამიანური კაპიტალის განვითარებაზე31
• შრომის ბაზრის ძირეული და სეგმენტური კვლევის არარსებობა

• საჭირო პროფესიების და ცოდნის/უნარების იდენტიფიცირების მუდმივი მექანიზმის არარსებობა

• შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე პროფესიული განათლების სისტემის არასაკმარისი ორიენტაცია აჭარაში
• შესაძლებლობების ნაკლებობა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის
• მუნიციპალური დასაქმების პროგრამების ნაკლებობა

• ზრდასრულთათვის არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების დაბალი დონე
• სამუშაო ადგილების ნაკლებობა მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში
• მეწარმეთა შორის ბიზნესის განათლების დაბალი დონე

• პროფესიული ტრენინგისთვის მოტივაციის დაბალი დონე
• დაბალი ხელფასები, რაც ხელს უწყობს მიგრაციას

• მოსახლეობის დაბერება და სამუშაო ძალის შემცირება

• არასაკმარისი ფინანსური რესურსები კვალიფიციური მუშახელის უზრუნველსაყოფად
წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა.

30.
31.

გრაფიკი შედგენილია არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით მოსახლეობის კვლევის საფუძველზე, გაეროს განვითარების პროგრამა,
პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, 2019.
ადამიანური კაპიტალის განვითარება, გაეროს განვითარების პროგრამა.
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თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში შრომის ბაზრის ინსტიტუტებს და პროფესიულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს არა აქვთ საჭირო პროფესიების და ცოდნის/უნარების იდენტიფიცირების მუდმივი
მექანიზმი. აუცილებელია შრომის ბაზრის სეგმენტური კვლევის პერიოდულად ჩატარება, რომ განისაზღვროს
საჭირო პროფესიები და ამ პროფესიებისთვის აუცილებელი ცოდნა/უნარები. კვლევითი ორგანიზაციების
სიმცირე და ხარისხიანი კვლევების არარსებობა ქვეყანაში, რომლებითაც შესწავლილი იქნებოდა
მუნიციპალიტეტის შრომის ბაზრის საჭიროებები, ამართლებს თვისებრივი მეთოდების გამოყენებას ამ
თემის გასაანალიზებლად.

შრომის ბაზრის ინსტიტუციური მოწყობა და დასაქმების სერვისები

შრომის ბაზრის ინსტიტუტებიდან მუნიციპალიტეტში მხოლოდ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო
სააგენტოს ადგილობრივი ფილიალია. ამ სააგენტოს ფუნქციებში შედის: შრომის ბაზრის აქტიური
პოლიტიკის ღონისძიებების განხორციელება; საქართველოს შრომის ბაზრის გაანალიზება; საქართველოს
შრომის ბაზარზე საშუამავლო მომსახურების გაწევა; სამუშაოს მაძიებლებისათვის საინფორმაციო და
საკონსულტაციო მომსახურებების გაწევა; სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების
ღონისძიებათა ორგანიზება; დასაქმების ფორუმების ორგანიზება. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს
შრომის ბაზრის კერძო ინსტიტუტები. საქართველოს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს
პროგრამები, უმთავრესად, ეროვნული მასშტაბისაა. სააგენტოს არა აქვს რეგიონული და მუნიციპალური
დასაქმების პროგრამები, მათ შორის არც ახალგაზრდების დასაქმების მუნიციპალური პროგრამები.
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს
თეთრიწყაროს ფილიალის მეშვეობით ჩაერთოს სახელმწიფო მასშტაბის დასაქმების პროგრამებში.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში დასაქმების პროგრამას ახორციელებს „ასოციაცია სამხარეო განვითარება
მომავალი საქართველოსთვის“ (RDFG) ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ამ პროგრამის მიზანია,
დაეხმაროს აქტიურ და მოტივირებულ სამუშაოს მაძიებლებს შრომის ბაზარში ინტეგრირებაში. პროგრამა
ხელს უწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დაუსაქმებელი პირების და უმუშევარი ადგილობრივების
სოციალურ და შრომით ინკლუზიას, კარიერის დაგეგმვასა და დასაქმების უნარების განვითარებას.

პროფესიული განათლების და არაფორმალური განათლების
ხელმისაწვდომობა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არასახარბიელო მდგომარეობაა ფორმალური პროფესიული განათლების
მხრივ - იქ არ არსებობს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რის გამოც მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობას და განსაკუთრებით, ახალგაზრდებს პროფესიული განათლების შესაძლებლობები
შეზღუდული აქვთ. აღსანიშნავია, რომ ახლომდებარე პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები
- სახელმწიფო კოლეჯი ქვემო ქართლში (რუსთავი) და რამდენიმე კერძო კოლეჯი, მუნიციპალიტეტს ვერ
ფარავს. ეს კოლეჯები არ უზრუნველყოფენ პროფესიული განათლების თუ მომზადება/გადამზადების
პროგრამებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში. რუსთავში მდებარე კოლეჯს „მოდუსი“ პროფესიული
განათლების თუ მომზადება/გადამზადების პროგრამები, ძირითადად, საინჟინრო დარგში აქვს. ამ კოლეჯს
არა აქვს პროგრამები ტურიზმის, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის (მებაღეობის გარდა) სფეროებში,
რომლებიც თეთრიწყაროს შრომის ბაზრისთვის არის აუცილებელი. კერძო პროფესიული კოლეჯების
მთავარი სპეციალიზაცია სამედიცინო დარგებია. პროფესიული განათლების მიღების მსურველები სწავლას
რუსთავზე მეტად თბილისში ამჯობინებენ უფრო მოსახერხებელი სატრანსპორტო სერვისის გამო. უმაღლესი
და პროფესიული განათლება მეტ-ნაკლებად ხელმისაწვდომია ადგილობრივებისთვის, დედაქალაქთან
ტერიტორიული სიახლოვის გამო. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი შრომის ბაზარი პროფესიონალი
კადრების დეფიციტს განიცდის სოფლის მეურნეობის, ტურიზმისა და მშენებლობის სექტორებში და
საჭიროებს არსებული კადრების გადამზადებას.
განათლების სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად, თეთრიწყაროს საკრებულოსთან თანამშრომლობით
მზადდება სხვადასხვა ინიციატივა „მოდუსის“ ფილიალის თეთრიწყაროში გასახსნელად. თეთრიწყაროს
საკრებულომ უნდა გამოყოს სივრცე კოლეჯისთვის და საკუთარი სახსრებით გაარემონტოს.
ჯერჯერობით კი, განათლების სამინისტრო პროფესიულ საგანმანათლებლო აქტივობებს მხოლოდ „სკოლის
პროგრამის“ ფარგლებში ახორციელებს 4 საჯარო სკოლაში (კოდა, სამღერეთი, ხაიში და წინწყარო),
სადაც უკვე ორი წელია პროფესიული ორიენტაციის კურსები ტარდება. ამ სკოლებს შორის, მოსწავლეთა
რაოდენობის, სკოლის გეოგრაფიული მდებარეობის და ფიზიკური მდგომარების მიხედვით, განათლების
სამინისტრო კოდის საჯარო სკოლას მოიაზრებს რეალურ კანდიდატად სერტიფიცირებული სასწავლო
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კურსებისთვის. აზიის განვითარების ბანკი თეთრიწყაროს ორი საჯარო სკოლიდან ერთ-ერთს შეარჩევს,
რომ ინვესტირება მოახდინოს რამდენიმე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში. ამ ინვესტიციით
შეიქმნება სათანადო სასწავლო გარემო და მომზადდება სამუშაო ძალა.
ზრდასრულთა არაფორმალური განათლების სფეროში თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ერთი
არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. „სათემო განათლების ცენტრი“ სოფელ კოდაში მოსახლეობას
სთავაზობს შრომის ბაზარზე ორიენტირებულ პროფესიული და პერსონალური განვითარების მოკლევადიან
კურსებს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში („სამოქალაქო საზოგადოება
განვითარების და თანამშრომლობისთვის: ტურიზმის პოტენციალის გაზრდა აზერბაიჯანისა და საქართველოს
მოსაზღვრე რეგიონებში“) „სათემო განათლების ცენტრი“ უფასო კურსებს ატარებს ტურისტული გიდების
მომზადებასა და მცირე ბიზნესის საკითხებში.

ბიზნესის კეთების წარმატების მთავარი ფაქტორები, საჭიროებები და
გამოწვევები32

მუნიციპალიტეტების სხვადასხვა სექტორის საწარმოები სხვადასხვა საჭიროების და გამოწვევის წინაშე
დგანან. თუმცა მათ საერთო პრობლემები აქვთ. ამ თავში მოცემულია სამიზნე მუნიციპალიტეტებში
გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ ჩატარებული არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ორი
კვლევის (ბიზნესი და მოსახლეობა) მთავარი მიგნებები სხვადასხვა ასპექტთან მიმართებით. პირველ
ქვეთავში განხილულია მიგნებები მთლიანი შერჩევის (ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტი ერთად) ანალიზზე
დაყრდნობით, ხოლო მეორე ქვეთავი ფოკუსირებულია მუნიციპალიტეტისთვის სპეციფიკურ ასპექტებზე.

ბიზნესის წარმატების განმსაზღვრელი მთავარი ფაქტორები

კვლევის თანახმად, ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც სამიზნე მუნიციპალიტეტებში არაფერმერული
ბიზნესების პროდუქტიულობაზე ახდენს გავლენას, არის მენეჯერთა პიროვნული მახასიათებლები,
როგორებიცაა ასაკი, განათლება, გამოცდილება, წინა სამუშაო პოზიცია, პირადი ღირებულებები;
ბიზნესის მახასიათებლები და სტრატეგიები - იჯარით აღებული და კერძო მფლობელობაში არსებული
ობიექტი, საწყისი კაპიტალი, სტრატეგიული დაგეგმვა, მენეჯერების და თანამშრომლების ტრენინგები;
ბიზნესგარემოს ფაქტორები - კრედიტის ხელმისაწვდომობა, სამთავრობო მხარდაჭერის პროგრამები,
ბიზნეს-გარემოს მიმზიდველობა; ასევე, სივრცითი და დარგობრივი ფაქტორები. ქვემოთ ჩამოთვლილია
ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორები:
•

•
•
•
•
•
•
•
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მენეჯერები, რომლებსაც უმაღლესი განათლება აქვთ მიღებული, ჩვეულებრივ, 40%-ით უფრო პროდუქტიულები
არიან, ვიდრე უმაღლესი განათლების არმქონე მენეჯერები. უმაღლესი განათლება ასევე მნიშვნელოვანი
ფაქტორია დასაქმების და კაპიტალის ზრდის თვალსაზრისით.

კონკრეტული საქმიანობის სფეროში გამოცდილების ყოველი დამატებითი წელი პროდუქტიულობას
0.3%-ით ზრდის.
მენეჯერებს, რომელთა პირადი ღირებულებები გარემოს დაცვაზე და ინოვაციებზეა ორიენტირებული, თითქმის
42%-ით უფრო პროდუქტიულები არიან.

ახალგაზრდა მენეჯერები უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ დასაქმების ზრდის თვალსაზრისით, ხოლო ქალი
მენეჯერები ცუდ შედეგებს აჩვენებენ კაპიტალის ზრდის და გაფართოების დაგეგმვის კუთხით.
კრედიტის ხელმისაწვდომობა თითქმის 30%-ით აუმჯობესებს პროდუქტიულობას. ის ასევე განაპირობებს
კაპიტალის ზრდას და ხელს უწყობს გაფართოების დაგეგმვას.
მიმზიდველი ბიზნესგარემო ადგილობრივ ბიზნესს 22.6%-ით უფრო პროდუქტიულს ხდის.

მენეჯერების და/ან თანამშრომლების ტრენინგებში მონაწილეობა და სტრატეგიული დაგეგმვის
არსებობა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საწარმოს შედეგების გაუმჯობესებას.

მენეჯერის კუთვნილი ყოველი დამატებითი ავტომობილი აუმჯობესებს მისი ბიზნესის პროდუქტიულობას
4.4%-ით. ასევე, არაფერმერული ბიზნესის პროდუქტიულობა იზრდება 3.62%-ით იჯარით აღებული მიწის
ყოველ 1,000 კვადრატულ მეტრზე და 6%-ით იჯარით აღებული უძრავი ქონების ყოველ 10 კვადრატულ
მეტრზე.
არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ბიზნეს კვლევა, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“, 2019.
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თეთრიწყარო მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

•

•

•

•

მხარდაჭერის სამთავრობო პროგრამებში მონაწილეობა უზრუნველყოფს გაფართოების დაგეგმვას,
კერძოდ, ახალი პროდუქტების/სერვისების დანერგვის, არსებული პროდუქტების ბაზარზე შეღწევის და
ტერიტორიული გაფართოების გზით.

სხვა თანაბარი ფაქტორების პირობებში, ბიზნესის კეთება ლაგოდეხის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
პროდუქტიულობის დონეს შესაბამისად, 98.1%-ით და 68%-ით ზრდის, საბაზისო მუნიციპალიტეტთან
(ქედა) შედარებით, და პირიქით, ბიზნესი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, საშუალოდ, 52.7%-ით ნაკლებ
პროდუქტიულობას აჩვენებს.
სექტორებს შორის, საბაზისო სექტორთან (ტურიზმი) შედარებით უფრო მაღალი პროდუქტიულობაა
სამთომოპოვებით (129.8%), ტრანსპორტის (95.6%) და ვაჭრობის (63.8%) სექტორებში. განათლების
პროდუქტიულობა 194%-ით ნაკლებია საბაზისო სექტორის პროდუქტიულობაზე.

უმაღლესი განათლების მქონე მენეჯერებმა და ახალგაზრდა მენეჯერებმა თავიანთი ბიზნესების
გაფართოება, შესაბამისად, საშუალოდ 0.365 და 0.98 დასაქმებულით შეძლეს ბოლო სამი წლის
განმავლობაში.

მუნიციპალიტეტისთვის სპეციფიკური მიგნებები - ბიზნესის საჭიროებები
და გამოწვევები
სტრუქტურა და პროფილი

შედარებით არაკონცენტრირებული არაფერმერული ეკონომიკა.
სამიზნე
მუნიციპალიტეტების
უმრავლესობაში ერთი ან ორი დომინანტური დარგია (ჩვეულებრივ, ვაჭრობის სექტორში),
მაგრამ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ეს სტრუქტურა ნაკლებ კონცენტრირებული და უფრო
დივერსიფიცირებულია. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ვაჭრობის სექტორის წილი 30%-ზე ნაკლებია.
მეტიც, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სექტორი უფრო დიდი სექტორია (36.3%) ვიდრე
ვაჭრობა. სხვა სექტორების წილი მინიმალურია.
გეოგრაფიულად ნაკლები კონცენტრაცია მუნიციპალურ ცენტრში. საშუალოდ, დაახლოებით 70%-ზე
მეტი არაფერმერული ბიზნესი მდებარეობს მუნიციპალურ ცენტრებში. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში
კი, კომპანიების 50.9% მდებარეობს მუნიციპალურ ცენტრში, რაც ოდნავ აღემატება ყველაზე დაბალ
მაჩვენებელს.
მენეჯერებს/მფლობელებს შორის უმაღლესი განათლების უფრო დაბალი მაჩვენებელი (სამიზნე ჯგუფის
დანარჩენ მუნიციპალიტეტებთან შედარებით). თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში შედარებით მაღალია
პროფესიული განათლების მქონე მენეჯერების წილი (16.7%) და შედარებით დაბალია უმაღლესი განათლების
მქონე მენეჯერების წილი (34.2%). ეს შეიძლება პრობლემას წარმოადგენდეს, რადგან ანალიზი აჩვენებს
მჭიდრო კორელაციას მენეჯერის/მფლობელის უმაღლეს განათლებასა და კომპანიის წარმატებას შორის
სამიზნე მუნიციპალიტეტებში.
მაღალი საშუალო ასაკი. სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, თეთრიწყაროს კომპანიებს
შედარებით ასაკოვანი მენეჯერები/მფლობელები ჰყავს. მაგალითად, 65 წელს გადაცილებული მენეჯერების/
მფლობელების წილი მუნიციპალიტეტში 18.7%-ია, მაშინ როდესაც ამ ასაკობრივი ჯგუფის საშუალო
მაჩვენებელი სამიზნე ჯგუფში არის 11.9%. იმის გათვალისწინებით, რომ მენეჯერების/მფლობელების
ახალგაზრდა ასაკი მჭიდრო კორელაციაშია კომპანიების წარმატებასა და დასაქმებასთან, ეს შეიძლება
წარმოადგენდეს ბიზნეს-სექტორის შემაფერხებელ ფაქტორს მუნიციპალიტეტში.
ბიზნესის თითქმის ნულოვანი საგარეო ორიენტაცია. ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტის არაფერმერული
ბიზნესების გაყიდვების თითქმის 90% ადგილობრივ სოფლებსა (45.8%) და მუნიციპალურ ბაზრებზე (43.6%)
მოდის, ხოლო რეგიონულ და ეროვნულ ბაზრებზე, შესაბამისად, მხოლოდ 4.4% და 2.94%. საერთაშორისო
ბაზრებზე გაყიდვების წილი უმნიშვნელოა (0.28%). თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საწარმოების
გაყიდვებში შედარებით მაღალი წილი (სამიზნე ჯგუფის საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით) უკავია
სოფლებს, ხოლო რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო ბაზრებს უმნიშვნელო (შესაბამისად, 0.6%, 0.97%
და 0%). ამ თვალსაზრისით, მუნიციპალიტეტის მაჩვენებელი ყველაზე დაბალია სამიზნე მუნიციპალიტეტებს
შორის.
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ახალი ბიზნესის დაწყება

არასაკმარისი შემოსავალი - ბიზნესის დაწყების მთავარი მოტივი. მუნიციპალიტეტის რესპონდენტთა
უმეტესობის (40.1%) თქმით, მათ ბიზნესი იმიტომ წამოიწყეს, რომ არასაკმარისი თვიური შემოსავალი
ჰქონდათ და ეს გახდა ბიზნესის დაწყების მთავარი მოტივი (ამ ასპექტში მუნიციპალიტეტის მაჩვენებელი
სამიზნე ჯგუფის საშუალო მაჩვენებელს უახლოვდება); რიგით მეორე მოტივი იყო ბიზნესის დაწყებისთვის
საკმარისი თანხის ქონა (15.3%). ბიზნესის დასაწყებად საჭირო თანხის მთავარი წყარო საბანკო კრედიტი
იყო (88.9%).
მიზნობრივი სოციალური დახმარება და სხვა სოციალური ინსტრუმენტები - უარყოფითი სტიმული
ბიზნესის დასაწყებად. სოციალური დახმარების ინსტრუმენტები, როგორიცაა მიზნობრივი სოციალური
დახმარება, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მუნიციპალიტეტში უკიდურესი სიღარიბის აღმოფხვრასა და
კეთილდღეობის საერთო დონის ამაღლებაში, მაგრამ ეს დახმარება უარყოფითად მოქმედებს ბიზნესის
დაწყების სტიმულირებასა და მეწარმეობის საერთო დონეზე. სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის
გამოკითხვამ აჩვენა, რომ შემოსავლის ისეთი წყაროები, როგორებიცაა მიზნობრივი სოციალური
დახმარება და პენსიები, ყოველთვის უარყოფითად მოქმედებს ბიზნესში მონაწილეობაზე, ხოლო ფულადი
გზავნილების ეფექტი განსხვავდება ბიზნესის ტიპის მიხედვით. როგორც მოსალოდნელი იყო, დამატებითი
ფული დადებითად მოქმედებს ბიზნესის დაწყების განზრახვაზე.33 ამიტომ, უნდა მოხდეს სოციალური
დახმარების პაკეტების რეფორმირება და სიფრთხილით დაგეგმვა ისე, რომ ამ დახმარების მიმღებებს
გაუჩინოს ბიზნესში მონაწილეობის მოტივაცია.
თეთრიწყარო - საშუალო ქულა ბიზნესის დაწყების განზრახვის კუთხით. კვლევამ აჩვენა, რომ თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში ბიზნესის დაწყების განზრახვის მაჩვენებელი (კოეფიციენტი 1) ბევრად
ნაკლებია ყაზბეგის (კოეფიციენტი 3.074), დედოფლისწყაროს (2.397-ჯერ) და ლაგოდეხის (1.997-ჯერ)
მუნიციპალიტეტების მაჩვენებლებზე, და უფრო მაღალია ახალქალაქის (0.441-ჯერ) და ხულოს (0.552-ჯერ)
მუნიციპალიტეტების მაჩვენებლებზე.34 ამიტომ, მეტი ძალისხმევაა საჭირო, რომ მოხდეს ადგილობრივი
მოსახლეობის სტიმულირება, ჩაერთოს ბიზნესსაქმიანობაში და დაეწიოს წამყვან მუნიციპალიტეტებს.
უმაღლესი და პროფესიული განათლება და უკეთესი ინფრასტრუქტურა - ბიზნესის დაწყების მეტი შანსი.
არ არის გასაკვირი, რომ კვლევის თანახმად, უმაღლესი და პროფესიული განათლების მქონე ადამიანებს,
ზოგადად, ბიზნესის დაწყების მეტი შანსი აქვთ, ხოლო უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანებს უკეთესი
შედეგები, ვიდრე პროფესიული განათლების მქონეთ. ასევე, წყალგაყვანილობის სისტემის, ბუნებრივი
აირის მიწოდების და საგზაო ინფრასტრუქტურის პრობლემები მნიშვნელოვნად ამცირებს ბიზნესის
კეთების მოტივაციას, ხოლო ბიზნესის დასაწყებად ადგილზე არსებული უკეთესი პირობები პირიქით,
მოტივაციას ზრდის.35 ყველა ეს მიგნება იმის აუცილებლობაზე მიუთითებს, რომ საჭიროა ძალისხმევის
გაძლიერება უმაღლესი და პროფესიული განათლების სტიმულირებისა და ადგილობრივი კომუნალური
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის.

დაფინანსება

სესხის აღების პროფილი - 10,000-მდე ლარი სამუშაო კაპიტალის მიზნებისთვის. მუნიციპალიტეტის
საწარმოებს სესხის აღების გარკვეული კულტურა და გამოცდილება აქვთ. რესპონდენტთა ნახევარზე ნაკლებს
(40.9%) აღებული აქვს სესხი ბოლო სამი წლის განმავლობაში (სამიზნე ჯგუფის საშუალო მაჩვენებელია
51.7%). უმრავლეს შემთხვევაში (57.4%) სესხის ოდენობა 10,000 ლარამდეა და მათი უმეტესობა ბანკიდან
არის აღებული (88.9%) სამუშაო კაპიტალის დასაფინანსებლად (68.4%). სესხის დაფარვა არ წარმოადგენს
მათთვის დიდ პრობლემას (სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით), რადგან მუნიციპალიტეტში
გამოკითხულთა უმეტესობამ უკვე დაფარა (27.8%) და აგრძელებს დაფარვას დაგვიანებების ან სირთულის
გარეშე (დაახლოებით 68.6%). სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებისგან თეთრიწყაროს ერთ-ერთი მკაფიო
განმასხვავებელი ფაქტორი არის სესხის დაფარვის სიძნელის მქონე ბიზნესების ძალიან მცირე წილი.

33.
34.
35.

არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ბიზნეს კვლევა, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“, 2019.
არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ბიზნეს კვლევა, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“, 2019.
არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ბიზნეს კვლევა, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“, 2019.
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მომავალი ინვესტიციებისთვის ბანკში სესხისთვის მიმართვიანობის არარსებობა. მათ შორის, ვინც
თავიდან სესხი არ აიღო, მთავარ მიზეზად დაასახელა ის, რომ მათ სესხი არ სჭირდებოდათ (73.7%). საწარმოების
აბსოლუტური უმრავლესობა (71.8%) ამბობს, რომ მათ სესხის არ სჭირდებათ მომავალი ინვესტიციებისთვის.
ასეთი დაბალი მიმართვიანობა ბიზნესის მიზნებისთვის სესხის აღებაზე შემაშფოთებელია.
10,000 ლარამდე დაფინანსების საჭიროება. მათ შორის, ვინც მომავალი ინვესტიციების დაფინანსებას
საჭიროებს, ყველაზე ხშირად მოთხოვნილი თანხის ოდენობა 10,000 ლარამდეა (პასუხების 35.5%), ხოლო
მათი წილი, ვინც 10,000-დან 50,000-მდე ლარამდე დაფინანსებას ითხოვს 25.2%. ეს თანხები მათ სჭირდებათ
ახალი ტექნიკის შესაძენად (34%) ან საქმიანობის გასაფართოებლად (59.1%).

არსებული საჭიროებები და გამოწვევები

ახალი აღჭურვილობის ან მანქანა-დანადგარების საჭიროების აღქმის არარსებობა. რესპონდენტთა 73.6%
საერთოდ არ იყენებს არანაირ აღჭურვილობას, ხოლო დანარჩენი რესპონდენტები უმეტესად კმაყოფილი
იყვნენ თავიანთი აღჭურვილობით ანდა მათ გაუჭირდათ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა.
ხარისხის - კონკურენტული უპირატესობის მთავარი წყარო. ჩვეულებრივ, დაბალი ხარჯებით ლიდერობის
მიღწევა კონკურენტულობის მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორია სოფლად არსებულ ბიზნესებში. თუმცა
სამიზნე მუნიციპალიტეტების არაფერმერული ბიზნესების თითქმის 68.5% კონკურენტული უპირატესობის
მთავარ წყაროდ მიიჩნევს ხარისხს, 20.3% მომსახურებას და 10.6% ფასს. უნიკალურობა და ინოვაცია
არაფერმერული ბიზნესების უმნიშვნელო რაოდენობას (0.5%) მიაჩნია კონკურენტული უპირატესობის
წყაროდ. ხარისხს გაუსვეს ხაზი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტშიც (68.5%).
საჭირო რესურსების სიძვირე - ერთ-ერთი მთავარი დაბრკოლება საწარმოებისთვის. წარმოების ერთერთ მთავარ პრობლემად ამას რესპონდენტთა 21.8% ასახელებს, რითიც ეს მუნიციპალიტეტი სამიზნე
მუნიციპალიტეტების უმრავლესობის მსგავსია. თუმცა რესპონდენტთა 33.6%-ს გაუჭირდა რომელიმე
დაბრკოლების დასახელება. ეს ბიზნესის განუვითარებლობაზე მეტყველებს. დასახელებული სხვა
პრობლემების წილი უმნიშვნელოა.
დაბალი მოთხოვნა მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს. ბიზნესების წინაშე არსებული მთავარი გამოწვევები
შეიძლება დაჯგუფდეს ა) ბაზართან დაკავშირებულ (შემცირებული მოთხოვნა) და ბ) ფინანსებთან
დაკავშირებულ (ფინანსებზე წვდომა) გამოწვევებად. სხვა ფაქტორები შედარებით ნაკლებ გამოწვევას
წარმოადგენს.
მთავარი გამოწვევები, რომელთა წინაშეც მუნიციპალიტეტის საწარმოები დგანან
3,83

მოთხოვნის კლება

2,82

ფინანსებზე წვდომა
გაყიდვების სტრატეგია

2,40

არასაკმარისი ინფრასტრუქტურა

2,29

კონკურენცია

2,28

ახალ ბაზრებზე წვდომა

2,16

მომხმარებლის მომსახურება

1,91

არასაკმარისი უნარები

1,90

რეგულაციებთან შესაბამისობა

1,84

კლიმატის ცვლილების შედეგები

1,81

გარემოსდაცვითი საკითხები

1,67

შეზღუდვები მიწოდებაში

1,41

მიწის ხელმისაწვდომობა

1,40

შეზღუდული რაოდენობის რესურსები

1,40

ლოჯისტიკა

0,00

1,33

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

წყარო: ადგილობრივი საწარმოების კვლევა.
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გაფართოების გეგმები და დახმარების საჭიროების აღქმა

გაფართოების გეგმის არარსებობა. რესპონდენტთა 57.6%-მა თქვა, რომ არ გეგმავს გაფართოებას. არსებული
პანდემიის ფონის გათვალისწინებით (რომელიც კვლევის შემდეგ დაიწყო), გასაკვირი არ იქნებოდა ამ
მონაცემის გაუარესებაც კი. ამ ასპექტში თეთრიწყაროს კომპანიებს სხვა ღარიბი მუნიციპალიტეტების
მსგავსი განწყობა აქვთ.
ფინანსებზე წვდომაში დახმარება მხარდაჭერის ყველაზე საჭირო ფორმაა. ბიზნესებს მიაჩნიათ, რომ
დახმარება სუბსიდირებული სესხებით (30%) და ტექნიკური დახმარება ყველაზე მეტად შეუწყობს ხელს მათი
ბიზნესების წინსვლას. როდესაც საკითხი დახმარებას ეხება, რესპონდენტთა უმეტესობას (21.8%) უჭირს
დახმარების საჭიროებების იდენტიფიცირება.

პოლიტიკის პოტენციური შედეგები

კვლევის შედეგებმა გამოავლინა რამდენიმე სფერო, სადაც შეიძლება პოლიტიკის ინტერვენციებით
არაფერმერული ბიზნესის მხარდაჭერა, რომ გააფართოოს საქმიანობა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში. ასეთ
შესაძლო ინსტრუმენტებს შორისაა:
 პროგრამები განათლების დონის ასამაღლებლად; ტრენინგებში მონაწილეობა; ტრენინგებში
თანამშრომლების მონაწილეობის გაზრდა; დაგეგმვის პროცესების სტიმულირება და ბიზნესის შიგნით
სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის ხანგრძლივობის გაზრდა.

 მეორე, ხელისუფლებამ და ადგილობრივმა სტრუქტურებმა არაფერმერული ბიზნესებისთვის უნდა
უზრუნველყოს: სესხის ადვილი ხელმისაწვდომობა; ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება; დახმარების
სამთავრობო პროგრამების გაფართოება და ამ პროგრამების შესახებ პოტენციური ბენეფიციარების
უკეთ ინფორმირება.

 მესამე, ქალი მენეჯერებისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სპეციალური სტიმულები და შესაძ
ლებლობები, რომლებიც მათ დაეხმარება და წაახალისებს, დაგეგმონ თავიანთი ბიზნესების გაფართოება.
ეს მოსაზრებები ინტეგრირებულია პოლიტიკის ინტერვენციების საბოლოო ნაკრებში, რომელიც ამ
დოკუმენტშია მოცემული.

მოკლევადიანი (COVID-19-ით განპირობებული) საჭიროებები

დარგებსა და საწარმოებზე ზუსტი ზეგავლენის გაანგარიშება რთულია. არსებობს ექსპერტთა მოსაზრებები,
რომლებიც გამოყენებული უნდა იქნეს. მაგალითად „გალტ ენდ თაგარტის“ აფასებს პანდემიის ზეგავლენას
საქართველოს ეკონომიკაზე, ასევე შესაძლო ზეგავლენას ცალკეულ სექტორებზე. სხვა საკითხებს შორის,
ის ასევე გვთავაზობს მოსაზრებებს ტურიზმის სექტორთან დაკავშირებით.36 „გალტ ენდ თაგარტის“
ინფორმაციით, COVID-19-ის ზეგავლენების მიხედვით განისაზღვრა სექტორთა შემდეგი ჯგუფები.
COVID-19-ის მოსალოდნელი ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორზე

მყისიერი
უარყოფითი ეფექტი

შენელებული
უარყოფითი ეფექტი

დადებითი
ეფექტი

სასტუმროები

ფინანსური სექტორი

ჯანდაცვა

რესტორნები

მშენებლობა

აფთიაქები

სავაჭრო ცენტრები

უძრავი ქონება

ონლაინ ვაჭრობა

გასართობი ბიზნესი

ვაჭრობა

სოფლის მეურნეობა

ტრანსპორტი

წარმოება

კომუნიკაციები

განათლება

ადგილობრივი ტურიზმი

წყარო: „გალტ ენდ თაგარტი“
36.

„ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე“, „გალტ ენდ თაგარტი“, 2020 წლის 25 მარტი.
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ზეგავლენის სიდიდის ზუსტად განსაზღვრა თითოეული სექტორისთვის ძნელია, მაგრამ ჯგუფების მიხედვით
შესაძლებელია. პირველი ჯგუფი (მყისიერი უარყოფითი ეფექტი) მოიცავს სექტორებს, რომლებიც უმეტესად
ტურიზმს უკავშირდება და ამიტომ, თითოეულ ამ სექტორზე ზეგავლენის ალბათობის და სიდიდის გამოთვლა
ტურიზმზე მოსალოდნელი ზეგავლენების მიხედვით შეიძლება.
პროგნოზის საფუძველზე შემუშავდა სამი სავარაუდო ეკონომიკური სცენარი, რომლის მთავარი
განმსაზღვრელი ფაქტორი (დამოუკიდებელი ცვლადი) არის დაშვება, თუ როდის მოხდება პანდემიის
გაკონტროლება. სამი სავარაუდო სცენარი შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:
მოკლევადიან პერსპექტივაში ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის სცენარები
ვარაუდი

პანდემიაზე კონტროლის
მოპოვების პერიოდი

ალბათობა

ეკონომიკური
ზრდა

ტურიზმზე
ზეგავლენა

1-ოპტიმის-ტური

ეკონომიკის დაღმასვლა
მარტიდან მაისამდე,
გაუმჯობესება ივნისიდან

აპრილი-მაისი

10%

2.10%

-$1.2 მლრდ

2-ზომიერი

ეკონომიკის დაღმასვლა
მარტიდან მაისამდე,
გაუმჯობესება ივნისსექტემბერში და შემდეგ
კიდევ დაღმასვლა
ოქტომბერში

კონტროლის მიღწევა
აპრილ-მაისში, ვირუსის
თავიდან გავრცელება
ოქტომბრიდან

50%

-2.70%

-$2 მლრდ

3-პესიმისტური

ეკონომიკური
დაღმასვლის გაგრძელება
მარტის შემდეგ

2020 წელს არ შეჩერდება

40%

-6.0%

-$2.8 მლრდ

სცენარი

წყარო: „გალტ ენდ თაგარტი“

კვლევის თანახმად, მყისიერი ეფექტის ჯგუფში ის დარგებია, რომლებიც უმეტესწილად ტურიზმს
უკავშირდება. ამაში შედის სასტუმროები, რესტორნები, სავაჭრო ცენტრები და სატრანსპორტო სექტორი.
შეფასების თანახმად, ტურიზმის დარგში პანდემიის შედეგად მიყენებული ზარალი, ამ სამი სხვადასხვა
სცენარის მიხედვით, 1.2-დან 2.8-მდე მილიარდი აშშ დოლარი იქნება. მე-2 „ზომიერი სცენარის“ შემთხვევაში,
რომლის ალბათობაც 50 პროცენტია, მომდევნო თვეებში მოსალოდნელია 2 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობის
ზარალი, რაც საბაზისო დონის თითქმის 50%-ს შეადგენს.37 ეს გაანგარიშება შეიძლება გამოყენებული იქნეს
მყისიერი უარყოფითი ეფექტის ჯგუფის მიმართ.
„შენელებული უარყოფითი ეფექტის“ ჯგუფის შემთხვევაში ზეგავლენა, სულ ცოტა, იმავე სიდიდის იქნება
როგორიც მყისიერი უარყოფითი ეფექტის ჯგუფზე, მაგრამ უფრო ხანგრძლივ პერიოდზე გადანაწილებული. თუ
ხანგრძლივ პერიოდად 2 წელს ავიღებთ, მიმდინარე წლის ზეგავლენა ნახევარი იქნება (ანუ 25%-იანი
ზარალი). ეს მარტივი გაანგარიშებები მიახლოებითი პროგნოზია, ვინაიდან დეტალური ეკონომიკური
მოდელირება არ არსებობს.
ქვემოთ მოცემული ეკონომიკის სტრუქტურა განსაზღვრულია ამ სამი ტიპის ზეგავლენის სექტორების
მიხედვით.
ეკონომიკის სტრუქტურა ზეგავლენის ჯგუფების მიხედვით

ზეგავლენის სექტორები
მყისიერი უარყოფითი ეფექტის
სექტორები

შენელებული უარყოფითი
ეფექტის სექტორები

ნეიტრალური
სულ

საწარმოების
რაოდენობა

მთლიანი
რაოდენობის %

დასაქმება (გადახდილის
საშემოსავლო
გადასახადი)

მთლიანი
დასაქმების %

72

12%

39,903

5%

468

77%

703,782

93%

71

12%

11,247

1%

611

100%

754,932

100%

წყარო: ავტორის გაანგარიშებები შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.
37.

ავტორის გაანგარიშება.
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ზეგავლენების სიდიდე შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.
სექტორებზე ზეგავლენის სიდიდე მოკლევადიან პერსპექტივაში

ზეგავლენის ჯგუფები

მყისიერი უარყოფითი
ეფექტის სექტორები
• სასტუმროები და
რესტორნები
• სავაჭრო ცენტრები
• გასართობი ობიექტები
• ტრანსპორტი
შენელებული
უარყოფითი ეფექტის
სექტორები
• ფინანსური
• მშენებლობა
• უძრავი ქონება
• ვაჭრობა
• წარმოება
• განათლება

საწარმოების
რაოდენობა
მუნიციპალიტეტში

• 72 საწარმო
(საწარმოების
მთლიანი
რაოდენობის 12%)

• 468 საწარმო
(საწარმოების
მთლიანი
რაოდენობის 77%)

ზეგავლენის დარგების
დასაქმება

• მთლიანი
ფორმალური
დასაქმების 5%
(გაანგარიშებულია
გადახდილი
საშემოსავლო
გადასახადის
მიხედვით)

• მთლიანი
ფორმალური
დასაქმების 93%
(გაანგარიშებულია
გადახდილი
საშემოსავლო
გადასახადის
მიხედვით)

ზეგავლენის
სიდიდე

საშუალო
შეწონილი
ზეგავლენა
ფორმალურ
ეკონომიკაზე

• 50% ზარალი
• 25%
(საწარმოები)

ტიპური
პრობლემები

• ლიკვიდურობა
• წყვეტა
გაყიდვებში
• წყვეტა საჭირო
რესურსებში

• 26% (დასაქმება)

• 25% ზარალი

• გაყიდვების
კლება
• შემცირებული
მომგებიანობა

წყარო: ავტორის გაანგარიშებები.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სტრუქტურიდან გამომდინარე, მყისიერი უარყოფითი ეფექტის ჯგუფის 72
საწარმო (საწარმოების მთლიანი რაოდენობის 12%) და ფორმალურად დასაქმებულების 5% დაზარალდება.
შენელებული უარყოფითი ეფექტის ჯგუფში კი, 468 საწარმო (საწარმოების მთლიანი რაოდენობის 77%) და
ფორმალურად დასაქმებულების 93% დაზარალდება. საშუალო შეწონილი ზეგავლენა ფორმალურ ეკონომიკაზე
იქნება 25% (საწარმოები) და 26% (დასაქმება).

ზეგავლენა თვითდასაქმებასა და არაფორმალურ დასაქმებაზე

თვითდასაქმება. თვითდასაქმებისა და არაფორმალური დასაქმების შემთხვევაში სხვა მეთოდოლოგიაა
გამოსაყენებელი. საქსტატის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობიდან
(1,240) მხოლოდ 53%-ია (ანუ 663 ადამიანი) დაქირავებით დასაქმებული, ხოლო 47% (577 ადამიანი)
თვითდასაქმებულია. თვითდასაქმებულთა უდიდესი წილი, ჩვეულებრივ, სოფლის მეურნეობაშია
დასაქმებული. ფაქტობრივად, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა 97% თვითდასაქმებულია. საქართველოში
სოფლის მეურნეობაში თვითდასაქმება შეადგენს საქართველოში მთლიანი თვითდასაქმების 76%-ს, ყველა
სხვა სექტორი კი 24%-ს.38 ეს ორი ციფრი აჩვენებს მუნიციპალიტეტში დასაქმებაზე (როგორც დაქირავებით
დასაქმებაზე, ასევე თვითდასაქმებაზე) ზეგავლენის მასშტაბს. ნავარაუდევია, რომ მოკლევადიან
პერსპექტივაში სოფლის მეურნეობის სექტორი ნეიტრალურია COVID-19-ის ზეგავლენების მიმართ.
არაფორმალური დასაქმება. გარდა ამისა, არაფერმერულ სექტორში მთლიანი არაფორმალური
დასაქმება საქართველოში 34.7%-ს შეადგენს. ამ ციფრის ცალკეულ სექტორებად გაწერა რთულია,
მაგრამ თუ ვივარაუდებთ, რომ მუნიციპალიტეტის არაფერმერულ სექტორში მთლიანი არაფორმალური
დასაქმება აბსოლუტურ უმრავლესობას წარმოადგენს (თითქმის 100%), შესაძლებელია გამოვითვალოთ
მუნიციპალიტეტის არაფორმალურ სექტორში გადახდილი ხელფასების სიდიდე.

38.

დასაქმების კვლევა 2018.
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არაფორმალური დასაქმების გაანგარიშება
მთლიანი გადახდილი
საშემოსავლო გადასახადი
(ლარი, 2019)

მთლიანი გადახდილი
ხელფასები (ლარი, 2019)

არაფორმალური
დასაქმების წილი
არაფერმერულ სექტორში
(ქვეყნის საშუალო)

754,932

3,774,658

34.7%

არაფორმალურ
დასაქმებაში ხელფასების
გაანგარიშებული სიდიდე
(ლარი, 2019)

2,005,829

წყარო: ავტორის ვარაუდები და გაანგარიშებები შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით.

რომ შევაჯამოთ, არაფორმალური სექტორის ხელფასების გამოთვლილი სიდიდე დაახლოებით 2 მილიონი
ლარია. თუმცა ძნელია გამოვიანგარიშოთ, არაფორმალური სექტორის რა წილს შეეხო COVID-19-ის კრიზისი,
რადგან არ არსებობს არაფორმალური დასაქმების გათვლები ცალკეული არაფერმერული სექტორების
მიხედვით.
COVID-19-თან დაკავშირებული კომპენსაციები. მონაცემები კომპენსაციების შესახებ, რომლებიც
საქართველოს მთავრობამ შემოიღო დასაქმებულებზე პანდემიის ზეგავლენის შესამსუბუქებლად, უკეთეს
წარმოდგენას გვიქმნის ზეგავლენების სიდიდეზე. კომპენსაციები ეკუთვნის იმ ადამიანებს, რომლებსაც
გადაუხადეს ხელფასები 2020 წლის პირველი სამი თვიდან, მინიმუმ, ერთ თვეში და საგანგებო მდგომარეობის
დროს გაათავისუფლეს ან დროებით შეუჩერეს სამუშაო და აღარ უხდიან ხელფასებს.
შემოსავლების სამსახურის თანახმად (ივნისი 2020), COVID-19-თან დაკავშირებული კომპენსაციები
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 199-მა ადამიანმა მიიღო. კომპენსაციის მიმღებთა დიდი ნაწილი
შემდეგი სექტორებიდან იყო: მშენებლობა (28), საცალო/საბითუმო ვაჭრობა (58), განთავსება, კვება (26).
ეს მაჩვენებელი მაღალია ასევე გადამამუშავებელ სექტორში (13). (მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ
კომპენსაციები ნაწილდება არა დასაქმების გეოგრაფიული ადგილის მიხედვით, არამედ მიმღებთა
იურიდიული რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით (რაც შესაძლოა არ ემთხვეოდეს მათი დამსაქმებლის ან
ბიზნეს საქმიანობის ფაქტობრივ ადგილს)).
მომავალში, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის სტაბილიზაციის შემთხვევაში, კომპენსაციის მიმღებთა მესა
მედი, ექსპერტთა აზრით, დაუბრუნდება საკუთარ სამუშაო ადგილებს.

ადგილობრივი ეკონომიკის ახალგაზრდული ასპექტი

ეკონომიკურად აქტიური ახალგაზრდობა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და არაფერმერული სექტორის
განვითარების ერთ-ერთი მამოძრავებელი ფაქტორია. იმ მიზეზების გარკვევა, რაც ეკონომიკაში
ახალგაზრდების მონაწილეობას ზღუდავს და შემდეგ ახალგაზრდების ხელშეწყობა, ერთ-ერთი მთავარი
საშუალებაა, გაიზარდოს ადგილობრივი სამუშაო ძალის მიწოდება, მოხდეს მეწარმეობის ახალი იდეების
გენერირება და ეკონომიკის დივერსიფიცირება. გაეროს განვითარების პროგრამის კვლევის თანახმად,
სამიზნე მუნიციპალიტეტებში არაფერმერული ბიზნესების პროდუქტიულობაზე ზემოქმედების მთავარ
ფაქტორებს შორის არის მენეჯერების პირადი მახასიათებლები, როგორიცაა, მაგალითად, ასაკი - ახალგაზრდა
მენეჯერები უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ დასაქმების ზრდის და პროდუქტიულობის თვალსაზრისით.39
ამ თვალსაზრისით, მთავარ პრობლემებს წარმოადგენს ეკონომიკურად არააქტიური ახალგაზრდების მაღალი
დონე (შრომის ბაზარზე მონაწილეობის დაბალი დონე) და ასევე, მეწარმეობის დონე ახალგაზრდებს შორის, რასაც
შედეგად პროდუქტიული რესურსები არასრულად გამოყენება მოაქვს. ამას ემატება მიგრაცია ეკონომიკური
შესაძლებლობების არარსებობის გამო, რაც ამცირებს როგორც მუშახელის, ასევე პოტენციური მეწარმეების
მიწოდებას.

ეკონომიკაში მონაწილეობა

მონაწილეობა შრომის ბაზარზე. მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღრიცხვის მიხედვით,
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 21,127 ადამიანს შეადგენს; მათგან 4,140 ადამიანი 15-29
წლისაა, რაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 19.1%-ს უდრის. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 15-29 წლის
ასაკის ახალგაზრდების მხოლოდ 46.3%-ია ეკონომიკურად აქტიური; მათგან 76.1%-ია დასაქმებული, ხოლო
23.8% უმუშევარი. ეკონომიკურად აქტიური ახალგაზრდების 49.8% უმუშევარია და არ ეძებს სამუშაოს. უნდა
39.

არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ბიზნეს კვლევა, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“, 2019.
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აღინიშნოს, რომ დასაქმებული ახალგაზრდების 53.7% სასოფლო-სამეურნეო ფერმებში მუშაობს, ხოლო
46.2% არის დაქირავებით დასაქმებული.40
ახალგაზრდები, რომლებიც არ სწავლობენ, არ არიან დასაქმებულები და არ გადიან ტრენინგებს/წვრთნას
(NEET ახალგაზრდები). იმ ახალგაზრდების მაჩვენებელი, რომლებიც არც დასაქმებულნი არიან, არც
განათლების სისტემაში არიან და არც ტრენინგს გადიან, ამ პრობლემის კარგი ინდიკატორია. მართალია,
მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი მუნიციპალიტეტის დონეზე, მაგრამ ქვემო ქართლში ამგვარი
ახალგაზრდების წილი 34.04%-ს შეადგენს. გამოწვევად რჩება ამ ახალგაზრდების სტიმულირება და მათი
მაქსიმალურად დაბრუნება სამუშაო ძალის შემადგენლობაში.
უმუშევრობა. საქსტატის მონაცემებით, 2014 წლიდან ახალგაზრდების უმუშევრობის დონე მცირდება. მაშინ,
როდესაც 2014 წელს 15-29 წლის ასაკის მოსახლეობის უმუშევრობის დონე, საშუალოდ, 32.6% იყო, 2018 წელს
ეს წილი 35.8%-მდე შემცირდა.41
ახალგაზრდების დასაქმება მუნიციპალიტეტში

15-29 წლის
ახალგაზრდები

ეკონომიკურად
არააქტიური

ეკონომიკურად
აქტიური

უმუშევარი

დასაქმებული

4140

2064

1920

457

1463

786 დასაქმებულია
სოფლის მეურნეობაში
676 დაქირავებით
დასაქმებული

წყარო: საქსტატი.

ახალგაზრდების დაბალი ეკონომიკური აქტივობის და შრომის ბაზარზე მონაწილეობის მთავარ მიზეზებს
შორისაა მოთხოვნილი და მიწოდებული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა, მაღალანაზღაურებადი არაფერმერული
სამუშაოს და ეკონომიკური შესაძლებლობების არარსებობა.
მეწარმეობა. არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების კვლევამ გამოავლინა, რომ თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების 2.7% არაფერმერულ წარმოებაშია ჩართული, რაც საკმაოდ დაბალი
მაჩვენებელია; თუმცა მათ შეძლეს თავიანთი ბიზნესების გაფართოება, საშუალოდ, 0.98 დასაქმებულით
ბოლო სამი წლის განმავლობაში.42
არაფერმერულ წარმოებაში ახალგაზრდების მცირე რაოდენობის ჩართულობის მიუხედავად უნდა
აღინიშნოს, რომ ახალგაზრდების 100%-სთვის ბიზნესის დაწყების მოტივი ინვესტირებისთვის საკმარისი
თანხის ქონა იყო. ახალგაზრდების 33.3%-ის საწყისი კაპიტალი 1,000-დან 10,000 ლარამდე მერყეობს, ხოლო
დანარჩენი 66.7%-სთვის 1,000 ლარზე ნაკლებია. ისიც უნდა ითქვას, რომ ახალგაზრდების 33.3%-მა საკუთარი
თანხები დააბანდა ბიზნესში, მეორე 33.3%-მა ბანკიდან მიღებული რესურსები, ხოლო მესამე 33.3%-მა
ოჯახისგან მიღებული დახმარება.43
გამოკითხული ახალგაზრდების 33.3% ფიქრობს, რომ ადგილობრივი პირობები მუნიციპალიტეტში
ხელსაყრელია ბიზნესის დასაწყებად, დანარჩენ 66.7%-ს კი ან გაუჭირდა პასუხის გაცემა ანდა მიაჩნია, რომ
პირობები ბიზნესის დასაწყებად არახელსაყრელია. კვლევამ აჩვენა, რომ ახალგაზრდების 66.7%-ს არა აქვს
ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამების შესახებ, ხოლო 33.3%-ს, ვისაც ეს ინფორმაცია აქვს, არ მიუღია
მონაწილეობა სახელმწიფო პროგრამებში. კვლევამ ისიც აჩვენა, რომ გამოკითხული ახალგაზრდების 100%ს თითქმის არასდროს მიუმართავს ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის.44

40.

მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღრიცხვა, საქსტატი.

42.

არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ბიზნეს კვლევა, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“, 2019.

41.

43.
44.

საქსტატი 2014-2018 (ეროვნული დონე).

არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ბიზნეს კვლევა, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“, 2019.
არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ბიზნეს კვლევა, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“, 2019.
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მიგრაცია

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მდგრადი ეკონომიკური განვითარება მნიშვნელოვნად არის
დამოკიდებული სოფლის მეურნეობის და არაფერმერული სექტორის განვითარებაზე და შესაბამისად, ამ
პროცესში ახალგაზრდების ჩართვა უაღრესად მნიშვნელოვანია. მიგრაცია მუნიციპალიტეტიდან, რაც
ნაკარნახევია უკეთესი განათლების და დასაქმების შესაძლებლობების ძიებით, ამცირებს კვალიფიციური
მუშახელის საერთო მიწოდებას და შესაბამისად, კიდევ ერთ გამოწვევას წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის
სკოლადამთავრებულებს, რომლებიც განათლების მიღებას სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებსა და
პროფესიული განათლების კოლეჯებში აგრძელებენ, უკან დაბრუნების სურვილი არა აქვთ.

ძირითადი გამოწვევების და საჭიროებების შეჯამება

ახალგაზრდების გამოწვევები და საჭიროებები შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში:
ძირითადი გამოწვევების და საჭიროებების შეჯამება
გამოწვევები

•
•

•

•
•

ახალგაზრდების დაბალი მონაწილეობა
ფერმერულ და არაფერმერულ ბიზნეს-სექტორში
ახალგაზრდებსა და ადგილობრივ
ხელისუფლებას შორის თანამშრომლობის
ნაკლებობა

ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა ეკონომიკური
შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის
ნაკლებობა

სამეწარმეო უნარებისა და ცოდნის დაბალი დონე

სოციალური საწარმოების არარსებობა

საჭიროებები

•
•

•

•

ახალგაზრდებისთვის ადგილობრივი დასაქმების
შესაძლებლობების შექმნა

ეკონომიკურად არააქტიური და დასაქმების
და განათლების პროცესებს მიღმა მყოფი
ახალგაზრდების სტიმულირება

ცოდნის და უნარების გაღრმავება
ახალგაზრდების ეკონომიკური
გაძლიერებისთვის

ახალგაზრდების გაძლიერება მეწარმეობის
მეშვეობით

ადგილობრივი ეკონომიკის გენდერული ასპექტი

საერთაშორისო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ეკონომიკაში ქალების მონაწილეობის დაბალი დონე აფერხებს
ეკონომიკის ზრდას და უარყოფითად მოქმედებს განვითარებაზე. დადგენილია, რომ ქალების და გოგონების
გაძლიერება ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებას.45
ქალთა ეკონომიკური აქტივობა საქართველოში დაბალია, რაც ქვეყნის ეკონომიკის ზოგად
პროდუქტიულობაზე მოქმედებს. ქალთა ეკონომიკური მონაწილოება დაბალია თეთრიწყაროშიც; ბიზნესში
დასაქმებულია ქალი რესპონდენტების 45% და კაცი რესპონდენტების 55%. როგორც კაცმა, ასევე ქალმა
რესპონდენტებმა ბიზნესის დაწყების ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორად საკუთარი სურვილი დაასახელეს,
მაგრამ უფრო მეტმა კაცმა (64.3%) დაასახელა ის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად, ვიდრე ქალმა (53.7%).
მეორე მნიშვნელოვან ფაქტორად კაცმა და ქალმა რესპონდენტებმა დაასახელეს ოჯახი და ნათესავები
(კაცების 29.1%-მა და ქალების 37.6%-მა). შესაბამისად, ბიზნესის დაწყებისას ქალი რესპონდენტები უფრო მეტად
იყვნენ ოჯახსა და ნათესავებზე დამოკიდებული, ვიდრე კაცი რესპონდენტები.46

ქალი მეწარმეები47

ბიზნესის დაწყება. ქალებისთვის ბიზნესის დაწყება მეტ სირთულეებთან ასოცირდება ვიდრე კაცებისთვის.
20.1 პროცენტული პუნქტით მეტმა ქალმა რესპონდენტმა დაასახელა შემოსავლის ნაკლებობა როგორც
ბიზნესის დაწყების მთავარი მოტივი, ხოლო კაცმა რესპონდენტებმა ასეთ მოტივად ყველაზე ხშირად
შესაბამისი ფინანსური წყაროს და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ქონა დაასახელეს. მნიშვნელოვანია
აღინიშნოს, რომ ოდნავ მეტმა ქალმა რესპონდენტმა დაასახელა შესაბამისი განათლების ქონა ბიზნესის
45.

გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველო.

47.

ქვემოთ მოცემული ქვეთავი ძირითადად ემყარება არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ორ კვლევას (მოსახლეობის და ბიზნესის) 8 სამიზნე
მუნიციპალიტეტში, რომელიც ჩაატარა გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტმა „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ 2019 წელს. ამ
ტესტში გამოყენებული კვლევის შედეგები ამ კვლევების შედეგებია, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული.

46.

არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ბიზნეს კვლევა, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“, 2019.
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დაწყების უმთავრეს მოტივატორად; კაცი რესპონდენტების 4%-ისთვის ბიზნესის დაწყება მათთვის ჰობი იყო,
ქალ რესპონდენტებს შორის კი ეს არცერთისთვის არ იყო. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ქალების შემთხვევაში
უფრო მაღალია ფინანსური გაჭირვების გამო ბიზნესი დაწყების ალბათობა.
კაცებიც და ქალებიც ბიზნესის დასაწყებად დაფინანსების მთავარ წყაროდ ბანკებს ასახელებენ. თუმცა
უნდა აღინიშნოს, რომ თითქმის ორჯერ მეტი კაცი თვითონ იყო ბიზნესის დაწყების დაფინანსების მთავარი
წყარო, რაც მიუთითებს ძირეულ პრობლემაზე, რომ ქალებს ნაკლები ფინანსური თავისუფლება აქვთ და მეტად
არიან დამოკიდებული სხვა წყაროებზე დაფინანსების და ბიზნესის დაწყების შემთხვევაში.
ქალი და კაცი რესპონდენტების უმეტესობის საწყისი კაპიტალი 1,000 ლარამდე იყო; საწყისი კაპიტალის
უფრო მაღალ ჯგუფებში კი ქალების წილი ნაკლებია. არცერთ ქალ რესპონდენტს არ ჰქონია 100,000 ლარზე
მეტი საწყისი კაპიტალი, მაშინ როდესაც ამ კატეგორიაში კაცი რესპონდენტების 7% მოხვდა.
ქალი და კაცი რესპონდენტების უმეტესობა საკუთარი ბიზნესის მდგომარეობას აფასებს როგორც
დამაკმაყოფილებელს, თუმცა 5%-ით მეტი ქალი აფასებს როგორც უარყოფითს. ბიზნესის მომავალი 6 თვის
პერსპექტივის შეფასებისას გენდერული განსხვავება არ არის გამოკვეთილი; თუმცა მომავალი ერთი წლის
პერსპექტივის შეფასებისას 8.8%-ით მეტ ქალს აქვს ბიზნესის გაუარესების მოლოდინი.
ბიზნესის მართვა. რეგიონული სტერეოტიპები შესაძლოა აძლიერებდეს ნეგატიურ წარმოდგენებს ბიზნესში
ქალის საქმიანობაზე და აფერხებდეს ქალების ჩართვას ბიზნესში. ეს მეტყველებს ბიზნესში ქალების
საგანგებო მხარდაჭერის საჭიროებაზე. ბიზნესის წარმართვისას ქალები მეტ წინააღმდეგობებს აწყდებიან,
ვიდრე კაცები. შესაბამისად, მათი ბიზნესსაქმიანობა შესაძლოა დაზარალდეს; ამ მხრივ ვითარება
ანალოგიურია თეთრიწყაროშიც.
ქალი და კაცი რესპონდენტების უმეტესობის ბიზნესების კაპიტალიზაცია 1,000-დან 10,000 ლარამდე
მერყეობს. თუმცა უფრო მაღალი კაპიტალიზაციის ჯგუფებში არცერთ ქალს არა აქვს ბიზნესი, რომლის
კაპიტალიზაციაც 50,000-დან 100,000 ლარამდეა.
ქალი და კაცი რესპონდენტების უმეტესობა საკუთარ პროდუქციას ადგილობრივ ბაზრებზე ყიდის.
მუნიციპალურ ბაზრებზე პროდუქციას ნაკლები ქალი ყიდის, ხოლო რეგიონულ და ქვეყნის ბაზრებზე
არცერთი, მაშინ, როდესაც კაცები თავიანთ პროდუქციას ორივე ამ ბაზარზე ყიდიან. ეს მიუთითებს, რომ
ქალები მართავენ უფრო მცირე, ადგილობრივ ბიზნესებს და აკლიათ მასშტაბი, რომ საკუთარი პროდუქცია უფრო დიდ
ბაზრებზე გაყიდონ.
კაცების 50%-გან განსხვავებით, ქალების მხოლოდ 14.6% გეგმავს საკუთარ ბიზნესში ინვესტირებას. რაც
შეეხება ბიზნესის დაგეგმვას, საკუთარ ბიზნესს საერთოდ არ გეგმავს 11.8%-ით მეტი ქალი, ხოლო 1 წელზე
მეტი ხნით არცერთი ქალი არ გეგმავს. ბიზნეს-ინვესტიციების და, ზოგადად, ბიზნესის დაუგეგმავობა შეიძლება
იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ქალ რესპონდენტებს უჭირთ თავიანთი პროდუქციის გაყიდვა ადგილობრივი
ბაზრების გარეთ და არ ზრდიან თავიანთ ბიზნესს. შედეგად, ორჯერ ნაკლები ქალი გეგმავს ბიზნესის
გაფართოებას მომდევნო 1-3 წელიწადში.
კითხვაზე, თუ რა ტიპის დახმარება იქნებოდა მათი ბიზნესისთვის ყველაზე ხელსაყრელი, ქალი და კაცი
რესპონდენტების უმეტესობამ დამატებითი ფინანსების მოზიდვა დაასახელა. გარდა ამისა, საოპერაციო
მხარდაჭერის თაობაზე დასმული კითხვის პასუხად, თითქმის ექვსჯერ მეტმა ქალმა დაასახელა დახმარების
საჭიროება ბიუჯეტირებასა და საბუღალტრო აღრიცხვაში.
რესურსებსა და სესხზე წვდომა. ქალები მთელ მსოფლიოში აწყდებიან სირთულეებს კაპიტალის მოზიდვაში,
ძირითადად, სესხის უზრუნველსაყოფად გირაოს არქონის გამო.48 შესაბამისად, ტრადიციები, რომელთა
მიხედვითაც ოჯახში კაპიტალურ აქტივებს კაცები ფლობენ, ირიბ გავლენას ახდენს ქალებზე, მათ უნარზე,
მოიზიდონ კაპიტალი და აწარმოონ ბიზნესი.
რესურსებსა და სესხზე წვდომა გადამწყვეტი ფაქტორია ბიზნესის დაწყებისა და გაფართოებისთვის;
სტერეოტიპები, განსაკუთრებით საკუთრებასთან დაკავშირებული სტერეოტიპები, უარყოფით ზემოქმედებას
ახდენს ქალებისთვის სესხზე წვდომაზე და მათ შესაძლებლობაზე, გააფართოონ ბიზნესი. ბოლო სამი
წლის განმავლობაში, ქალების 45.9%-მა და კაცების 37%-მა აიღო სესხი ბიზნესისთვის, რაც ბიზნესის
დასაფინანსებლად სესხებზე ქალების დამოკიდებულების მაღალ დონეს ადასტურებს. იმ ქალებს შორის,
48.
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ვინც სესხი აიღო, 73.5% ამბობს, რომ სესხი 10,000 ლარამდე იყო მაშინ, როდესაც ამ მოცულობის სესხი
კაცების 39.7%-მა აიღო. 100,000 ლარის და მეტი ოდენობის სესხი კაცების 19.1%-მა, ხოლო 50,000-დან
100,000 ლარამდე სესხი 14.7%-მა აიღო მაშინ, როდესაც ამ ორ კატეგორიაში სესხი არცერთ ქალს არ აუღია.
შესაბამისად, ნათელია, რომ როდესაც საქმე კრედიტებს და სესხების აღებას ეხება, დიდი ოდენობის სესხების
კატეგორიებში ქალი რესპონდენტები არ არიან წარმოდგენილი.
სესხის გამოყენებას რაც შეეხება, ქალი და კაცი რესპონდენტების უმეტესობა სესხს მიმდინარე აქტივების
შესაძენად იყენებს. თუმცა ორჯერ მეტი კაცი იყენებს სესხს ძირითადი აქტივების შესაძენად, რაც,
სავარაუდოდ, მიუთითებს იმაზე, რომ ქალების ბიზნესები მცირემასშტაბიანია, მათი ხარჯები, ძირითადად,
საოპერაციო ხარჯებია და ნაკლები ფული მიიმართება ბიზნესის გაფართოებისკენ.
სესხის დაფარვის მხრივ, არცერთი კაცი რესპონდენტი არ ფარავს მას რაიმე მნიშვნელოვანი დაგვიანებით,
მაშინ როდესაც ქალი რესპონდენტების 8.8% ფარავს მნიშვნელოვანი დაგვიანებით. ეს შესაძლოა
უკავშირდებოდეს ქალების ბიზნესების მომგებიანობის პრობლემას ანდა იმ ფაქტს, რომ სესხის პირობები არ
იყო მორგებული ქალ კლიენტებზე. თუმცა, სესხების სტრუქტურის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ვერ ვიტყვით,
რომ ქალ რესპონდენტებს არასათანადოდ ექცევიან, რადგან კაცებთან შედარებით მეტ ქალ რესპონდენტს
აქვს სუბსიდირებული სესხი და ორჯერ ნაკლებ ქალს აქვს გირაოთი უზრუნველყოფილი სესხი. გარდა ამისა,
კაცებთან შედარებით მეტი ქალი ამბობს უარს სესხზე დიდი გირაოს ან მაღალი საპროცენტო განაკვეთის
გამო, რაც შეიძლება იმას ნიშნავდეს, რომ ქალი რესპონდენტები უკეთ იცნობენ სესხის სტრუქტურას, ვიდრე
კაცი რესპონდენტები.
გარდა ამისა, როგორც ქვემოთ მოცემულ ცხრილშია ნაჩვენები, კაპიტალური აქტივების მესაკუთრეთა
შორის ქალების წილი დაბალია ყველა კატეგორიაში გარდა საკუთარი და იჯარით აღებული აღჭურვილობის
კატეგორიისა. თუმცა, ვინაიდან რეგიონში ქალები ნაკლებად არიან დამოკიდებული გირაოთი
უზრუნველყოფილ სესხებზე, ეს არ აისახება მათ შესაძლებლობაზე, ისევე მიიღონ კრედიტები, როგორც სხვა
მუნიციპალიტეტებში.
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სქესი

მიწის
საკუთრება
(მ2)

აღჭურვილობის
საკუთრება
(ცალი)

უძრავი
ქონების
საკუთრება
(მ2)

სატრანსპორტო
საშუალების
საკუთრება (ცალი)

იჯარით
აღებული
მიწა (მ2)

იჯარით
აღებული
აღჭურვილობა
(ცალი)

იჯარით
აღებული
უძრავი
ქონება
(მ2)

იჯარით
აღებული
სატრანსპორტო
საშუალება
(ცალი)

მამრობითი

საშუალო

2702.36

3.30

150.81

.80

6.47

.02

8.73

2702.36

მდედრობითი

საშუალო

156.56

2.58

26.95

.24

0.00

.22

8.05

156.56

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა.

სახელმწიფო პროგრამებზე წვდომა. სახელმწიფო პროგრამებზე თანაბარი წვდომა უმნიშვნელოვანესია
მუნიციპალიტეტებში ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისთვის. ქალი რესპონდენტების 4% და კაცი
რესპონდენტების 6.6% მონაწილეობდა ბიზნესის დაგეგმვის ტრენინგებში, რაც ქალების ოდნავ დაბალ
მონაწილეობაზე მიუთითებს. კაცების 92.4%-მა და ქალების 81.9%-მა თქვა, რომ ისინი არ მონაწილეობდნენ,
რადგან არ საჭიროებდნენ ამ ტიპის ტრენინგს. ტრენინგში არმონაწილეობის მიზეზებად ქალი
რესპონდენტები კაცებზე უფრო ხშირად ასახელებენ ფიზიკურ წვდომას, დროის სიმცირეს და ტრენინგის
შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობას. უნდა აღინიშნოს, რომ ბიზნეს-ტრენინგებში არმონაწილეობის მიზეზად
დროის სიმცირე ქალებმა ორჯერ უფრო ხშირად დაასახელეს, ვიდრე კაცებმა, რაც მიუთითებს ქალების ორმაგი
დატვირთვის პრობლემაზე რეგიონში.
რაც შეეხება სამთავრობო პროგრამებში მონაწილეობას, 7.4 პროცენტული პუნქტით მეტი ქალი რესპონდენტი
მონაწილეობდა მათში. ოდნავ მეტი ქალი მონაწილეობდა სამთავრობო ბიზნეს-კონკურსის პროგრამებში.
სამთავრობო ბიზნეს-კონკურსებში არმონაწილეობის მიზეზად კაც რესპონდენტებზე სამჯერ მეტმა ქალმა
დაასახელა იმედის არქონა, რომ გაიმარჯვებდა, რაც შესაძლოა ქალების თავდაჯერების გაძლიერების საჭიროებაზე
მიუთითებდეს.

49.

არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებების ბიზნეს კვლევა, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“, 2019.
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მთავარი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება

არსებულ სტატისტიკაზე დაყრდნობით, მთავარი პრობლემა ქალების დაბალი ეკონომიკური აქტივობაა.
ქვემოთ შეჯამებულია გამოწვევები, რომლებიც აფერხებს ქალების ეკონომიკურ აქტივობას და ასევე,
საჭიროებები.
გამოწვევები

საჭიროებები

• კაცებზე ნაკლები ქალი იწყებს ბიზნესს
• ორმაგი დატვირთვა ქალებისთვის, რეპროდუქციული/საოჯახო საქმე და

• ქალების ეკონომიკური გაძლიერება
• ქალების თავდაჯერების

• ქალების დაბალი შემოსავალი - ქალების დიდი წილი დამოკიდებულია

• ქალების და გოგონების

ოჯახის წევრებზე ზრუნვა

სოციალურ დახმარებაზე ან ოჯახის სხვა წევრების შემოსავალზე

• ბიზნეს-ტრენინგებსა და კურსებზე ქალებზე დასწრების მაჩვენებელი დაბალია
ორმაგი სამუშაო დატვირთვის გამო

• ქალებს არა აქვთ ინფორმაცია უნარების განვითარების ტრენინგების
•
•
•
•

შესაძლებლობების შესახებ
ქალების საქმიანობისა და პროფესიების შესახებ არსებული სტერეოტიპები
ქალებს აკლიათ თავდაჯერება ბიზნეს-კონკურსებში მონაწილეობისთვის
ქალები არ აფართოებენ თავიანთ ბიზნესს და რჩებიან ადგილობრივ ბაზრებზე
ქალები არ არიან წარმოდგენილი საწყისი კაპიტალის, მიმდინარე კაპიტალის
და კრედიტის ოდენობის ზედა ჯგუფებში.

გაძლიერება

ინფორმირება ბიზნესტრენინგების შესახებ, რომლებიც
მუნიციპალიტეტში იმართება
• ქალების და გოგონების
ინფორმირება ბიზნესის
განვითარების ხელშეწყობის
სახელმწიფო და კერძო
პროგრამების შესახებ
• ქალების და გოგონებისთვის
ტექნოლოგიებსა და ტექნიკაზე
წვდომის გაზრდა.

ძირითადი დასკვნები

რომ შევაჯამოთ, რამდენიმე მთავარი პრობლემა არსებობს, რომლის წინაშეც დღეს მუნიციპალიტეტი
დგას და რომელიც უნდა გადაიჭრას, რათა გაიზარდოს მოსახლეობის კეთილდღეობის საერთო დონე. ეს
პრობლემებია:
შედარებით მცირე მასშტაბის არაფერმერული ეკონომიკა. ეს გამოიხატება 1,000 მოსახლეზე საწარმოების
შედარებით დაბალი მაჩვენებლით - 28 (ქვეყნის საშუალო - 48), განსაკუთრებით სამიზნე ჯგუფის
წამყვან მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, როგორებიცაა ლაგოდეხი, დედოფლისწყარო და ყაზბეგი.
მუნიციპალიტეტების უმრავლესობის მსგავსად, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საწარმოთა დიდი
ნაწილი მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ ფუნქციონირებს. მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ზომიერად
დაბალი სიმჭიდროვეა სამიზნე ჯგუფის და ქვეყნის საშუალო მაჩვენებლებთან შედარებით. ასეთი ვითარება
ავტომატურად უსვამს უფრო მეტად ხაზს (სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით) რეგისტრირებული
ბიზნესების რაოდენობის გაზრდის, არაფორმალური საწარმოების ფორმალურ სექტორში შემოყვანის, ასევე,
მოსახლეობის შემცირების პრევენციის მნიშვნელობას სოციალური, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი
პირობების გაუმჯობესების მიზნობრივი პოლიტიკის გატარების გზით.
ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი საბაზრო პოტენციალი. მუნიციპალიტეტში ბაზრის პოტენციალის
საერთო ინდექსი (რომელიც გამოითვლება სხვა დიდ ქალაქებამდე საერთო მანძილით) ყველაზე
მაღალია სამიზნე ჯგუფის მუნიციპალიტეტებს შორის. მუნიციპალიტეტი ხვდება „ქალაქებთან
ახლომდებარე სასოფლო რეგიონის“ კატეგორიაში. მდებარეობს რა დიდ დედაქალაქთან ახლოს
(50 კმ+), მუნიციპალიტეტს აქვს უნიკალური შესაძლებლობა, ისარგებლოს იმ უპირატესობებით,
რომლებიც „ქალაქებთან ახლომდებარე უმეტესად სასოფლო რეგიონის“ კატეგორიის რეგიონებს აქვთ.
თბილისთან, როგორც მთავარ ეკონომიკურ ცენტრთან, კავშირების გაუმჯობესება მნიშვნელოვნად შეუწყობს
ხელს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას.
მცირე ზომის არაფერმერული სექტორი. ყველაზე მსხვილი სექტორი არის სოფლის მეურნეობა მისი
პირველადი ფორმებით, რაიმე მნიშვნელოვანი დამატებული ღირებულების და გადამუშავების აქტივობების
გარეშე. თუ არ ჩავთვლით ახლახან გამოჩენილ ტურისტულ საწარმოებს, არაფერმერული ბიზნესი ან არ
არსებობს ან საწყის სტადიაშია. ვაჭრობის, წარმოების და მომსახურების სექტორები წამყვანი სექტორებია
რეგისტრირებული მოქმედი საწარმოების მიხედვით.
დაღმავალი და მყიფე ეკონომიკა. მუნიციპალიტეტის ბრუნვა და დამატებული ღირებულება ბოლო წლებში
კლებას განიცდის, რის შედეგადაც თვიური ხელფასი შემცირდა. თვეში 632 ლარის ოდენობის ხელფასით,
მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთ საშუალო დონეზეა სამიზნე ჯგუფთან შედარებით, პროდუქტიულობით კი
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სამიზნე ჯგუფში ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ დონეს (7,442 ლარი) და წამყვანი მუნიციპალიტეტის (ყაზბეგი)
დონის დაახლოებით ერთ მეათედს აჩვენებს.
ადგილობრივი ეკონომიკის უმსხვილესი სექტორი - ვაჭრობა აჩვენებს შრომის ზღვრული ნამატის საშუალო
დონეს და ხელფასების შედარებით დაბალ ზრდას ბოლო წლებში. ბუნებრივი რესურსების, განთავსების
სერვისების, ფინანსური მომსახურების, მომსახურების, მშენებლობის და რამდენიმე სხვა სექტორი
შედარებით მაღალ ზრდას აჩვენებს დასაქმებაში, მაგრამ მათი ზღვრული ნამატი მინიმალურია.
რესურსები არასწორად არის განაწილებული სექტორებს შორის და სექტორებს შიგნით. ეს გამოიხატება
შრომის პროდუქტიულობის დიდი გაფანტულობით რამდენიმე სექტორს შორის (მაგალითად, მშენებლობის
და ვაჭრობის სექტორებს შორის), ასევე ცალკეული სექტორებში კომპანიებს შორის (მაგალითად, ვაჭრობა),
რომელიც იზომება პროდუქტიულობის საშუალო მაჩვენებლიდან სტანდარტული გადახრით. არსებობს
განსხვავება კაცების და ქალების საწარმოების პროდუქტიულობას შორის. რესურსების სწორად განაწილება
ნიშნავს სამუშაო ძალის დაბალპროდუქტიული სექტორებიდან მაღალპროდუქტიულ სექტორებში და
თითოეულ სექტორში დაბალპროდუქტიული კომპანიებიდან მაღალპროდუქტიულ კომპანიებში გადაყვანის
ხელშეწყობას. ეს არაფერმერული საწარმოების საერთო პროდუქტიულობას გაზრდიდა ახალი სამუშაო
ძალის რაიმე განსაკუთრებული საჭიროების გარეშე.
ფარდობითი უპირატესობის ან რეგიონული სპეციალიზაციის ნიშნების მქონე სექტორები ყურადღებას
საჭიროებს. „ცვლილების მიზეზების ანალიზის“ და „ადგილმდებარეობის კოეფიციენტის“ ინსტრუმენტები
აჩვენებს, რომ ერთი მხრივ, არსებობს პოზიტიური სპეციალიზაციის და ნეგატიური ფარდობითი
უპირატესობის სექტორები (მაგალითად, სოფლის მეურნეობა). მნიშვნელოვანია, გავიგოთ, რატომ კარგავენ
ეს სექტორები მათი კონკურენტობის წყაროებს. მეორე მხრივ, არის სექტორები, რომლებსაც პოზიტიური
ფარდობითი უპირატესობა აქვთ რეგიონული ფაქტორების გამო, მაგრამ ისინი არ არის კონცენტრირებული
მუნიციპალიტეტში. ეს სექტორებია: მშენებლობა, ფინანსური მომსახურება, სასტუმროს სერვისები, ბუნებრივი
რესურსები და უძრავი ქონება. ამ ჯგუფისთვის მნიშვნელოვანია მოიძებნოს ასეთი ზრდის წყაროები და
შესწავლილი იქნეს, შეუძლიათ თუ არა მათ, იქცნენ მუნიციპალიტეტის კონკურენტულ სექტორებად.
სექტორთა ეს ორი ჯგუფი საჭიროებს შესწავლას, რომ გავიგოთ მათი მამოძრავებელი ძალის დინამიკა და
პოტენციალი.
ბიზნესის მენეჯმენტის პროფილი შეიძლება პრობლემა იყოს. ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტის
კვლევის ანალიზი აჩვენებს, რომ ახალგაზრდა მენეჯერები უკეთეს შედეგებს აღწევენ დასაქმების ზრდის
თვალსაზრისით, ხოლო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ბიზნესებს უფრო ასაკოვანი მენეჯერები მართავენ.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში პროფესიული განათლების მქონე მენეჯერების შედარებით მაღალი
წილია (16.7%) და უმაღლესი განთლების მქონე მენეჯერების შედარებით დაბალი წილი (34.2%). ეს კიდევ
ერთი პრობლემა შეიძლება იყოს, რადგან ანალიზი აჩვენებს მჭიდრო კორელაციას კომპანიის მფლობელების/
მენეჯერების უმაღლეს განათლებასა და წარმატებას შორის სამიზნე მუნიციპალიტეტებში.
ბიზნესის კეთების რამდენიმე მთავარი გამოწვევა მუნიციპალიტეტში. ბიზნესის კეთების გამოწვევების
და შემაფერხებელი ფაქტორების დადგენა შესაძლოა
წარმოადგენდეს რეგიონში არაფერმერული
საწარმოების განვითარების შესაძლებლობას. მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ადამიანების უმეტესობამ
ბიზნესი გაჭირვების გამო დაიწყო და არა იმიტომ, რომ მეწარმეობა მათი კარიერული არჩევანია. სხვა
სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, თეთრიწყაროს ამ თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებელი აქვს.
ბიზნესებს რამდენიმე რამე აფერხებს, რომელთაგან ერთ-ერთი უმთავრესი საჭირო რესურსების სიძვირეა.
სხვა გამოწვევებს შორისაა ბაზართან დაკავშირებული პრობლემები - მოთხოვნის კლება და დაფინანსებაზე
წვდომა. სხვა ფაქტორები თუ გამოწვევები უმნიშვნელოა.
ბიზნესის საკმაოდ დიდი ნაწილი არ გეგმავს გაფართოებას. სხვა მუნიციპალიტეტებისაგან განსხვავებით,
საწარმოებს უფრო შეუძლიათ სესხების დაფარვა, მაგრამ, ამჟამად, სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით,
ბიზნესებს უკვე საკმაოდ დიდი ვალი აქვთ. შესაბამისად, საწარმოთა აბსოლუტური უმრავლესობა (71.8%)
ამბობს, რომ არ სჭირდება სესხი მომავალი ინვესტიციებისთვის. თუმცა დაფინანსების საჭიროების მქონე
საწარმოებს ამჟამად 10,000 ლარამდე დაფინანსება ესაჭიროება ძირითადად გაფართოებისთვის.
არაფერმერული საწარმოების წარმატების საერთო განმსაზღვრელი ფაქტორები. კვლევის თანახმად,
მთავარ ფაქტორებს შორის, რომლებიც გავლენას ახდენს სამიზნე მუნიციპალიტეტებში არაფერმერული
საწარმოების პროდუქტიულობის და დასაქმების ზრდაზე, არის მენეჯერების პირადი მახასიათებლები,
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როგორებიცაა ასაკი (ახალგაზრდა მენეჯერებს უკეთესი შედეგები აქვთ), სქესი (ქალ მენეჯერებს უფრო
ცუდი შედეგები აქვთ), განათლება (უმაღლესი განათლება წარმატების განმსაზღვრელი უმნიშვნელოვანესი
ფაქტორია), გამოცდილება, წინა სამუშაო პოზიცია, პირადი ღირებულებები (მენეჯერებს, რომელთა
პირადი ღირებულებები გარემოს დაცვასა და ინოვაციებზეა ორიენტირებული, უკეთესი შედეგები აქვთ);
ბიზნესის მახასიათებლები და ეკონომიკური პოლიტიკა - იჯარით აღებული და საკუთრებაში არსებული
ობიექტი, საწყისი კაპიტალი, სტრატეგიული დაგეგმვა, მენეჯერების და თანამშრომლების ტრენინგები;
ბიზნეს-გარემოს ფაქტორები - სესხზე წვდომა; მხარდაჭერის სამთავრობო პროგრამები; ბიზნეს-გარემოს
მიმზიდველობა. ყველა ეს ფაქტორი (მეტ-ნაკლებად) დადებით კორელაციაშია მაღალ პროდუქტიულობასა
და დასაქმებასთან და ეს გათვალისწინებული უნდა იქნეს ეკონომიკურ პოლიტიკაში.
COVID-19-ით გამოწვეული მოკლევადიანი საჭიროებები. სავარაუდოდ, ფორმალურ ეკონომიკაზე ზეგავლენის
საშუალო შეწონილი სიდიდე იქნება დაახლოებით 25% (საწარმოების რაოდენობა) და 26% (ფორმალური დასაქმება).
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ეფექტები/შედეგები

P1 - (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) - პრობლემების ხე
გაზრდილი სიღარიბე

შემცირებული კეთილდღეობა

1. მაღალპროდუქტიული და მაღალანაზღაურებადი
არაფერმერული
სამუშაო
სიმცირე,
1. Lack
of highly productive
andადგილების
highly paying
non-farming
საარსებო
ფერმერობაზე
დამოკიდებულება
jobs, dependence
on subsistence
farming

3. ახალგაზრდებისთვის არაფერმერული დასაქმების
შესაძლებლობის არარსებობა

გარე მიგრაცია

მოსახლეობისთვის ადგილობრივად წარმოებულ საქონელზე,
საჭირო რესურსებსა და სერვისებზე შეზღუდული წვდომა

მიზეზები

მთავარი პრობლემა
დივერსიფიცირების დაბალი დონე და მცირე ზომის არაფერმერული სექტორი

1. სექტორებს შორის და სექტორებს
შიგნით არსებული განსხვავება
შრომის პროდუქტიულობაში

2. ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიანი
სექტორების და შესაძლებლობების
არარსებობა

3. ადგილობრივი
საწარმოების მთავარი
გამოწვევები

4. მუნიციპალიტეტში ბიზნესის
დაწყების ეკონომიკური სტიმულების
არარსებობა რამდენიმე
ფაქტორის გამო

5. ახალგაზრდების დაბალი
მონაწილეობა ეკონომიკაში

6. ქალების დაბალი
მონაწილეობა

1.1. რესურსების არასწორი
განაწილება: მუშახელის დაბალი
მობილობა სექტორებს შორის

2.1. ახალი პროდუქტების
(მაგ., ახალი ტურისტული
პროდუქტების და შთაბეჭდილებების)
შემუშავების მწირი ცოდნა

3.1. ფინანსებზე წვდომა;
ახლანდელი დაფინანსების
საჭიროება არის 10,000-50,000 ლარი

4.1. არ არის დიდი ქალაქი ახლოს

5.1. რელევანტური
მუნიციპალური სერვისების
სიმცირე/არარსებობაა

6.1. საზოგადოებაში
არსებული გენდერული

1.2. პერსონალის შეზღუდული
უნარები

2.2. იდეების და ცოდნის ნაკლებობა
იმ სექტორების შესახებ, რომლებიც
შეიძლება რეგიონში განვითარდეს
იქ არსებული საწარმოო ფაქტორებით
(მაგალითად, ეთერზეთები, სხვა)

3.2. ბაზართან
დაკავშირებული საკითხები
(კონკურენცია)

4.2. მცირე ზომის ბაზარი

5.2. ახალგაზრდული
ინიციატივების მხარდაჭერის
ნაკლებობა

6.2. ორმაგი დატვირთვა
და მცირე დრო პირადი
განვითარებისთვის

3.3. ოპერირებასთან
დაკავშირებული საკითხები

4.3. ქალაქსა და სოფელს
შორის სუსტი კავშირები

5.3. სხვადასხვა
საგანმანათლებლო
პროგრამების შეზღუდული
ხელმისაწვდომობა

6.3. მუნიციპალიტეტის
გაცხადებული და
წინააღმდეგობრივი
გენდერული პოლიტიკა

1.3. არაფერმერულ სექტორში
ტექნოლოგიის დაბალი დონე

ყველა სექტორისთვის
საერთო –
ინფრასტრუქტურა

ყველა სექტორისთვის საერთო –
ქალაქსა და სოფელს შორის
სუსტი კავშირები

ყველა სექტორისთვის
საერთო –გარემო: წყლის
ხელმისაწვდომობა

ყველა სექტორისთვის
საერთო –
ახალგაზრდული ასპექტი

ყველა სექტორისთვის
საერთო –
გენდერული ასპექტი
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P1 - (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) - შემოთავაზებული ინტერვენციები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე შეჯამება. ეს ინტერვენციები დადგენილია ფართოდ განსაზღვრული
ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც რეკომენდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ
როგორც სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიდგომა ამ პრიორიტეტისთვის - „მულტისექტორული განვითარება“. ყველა შემოთავაზებული ინტერვენციის
უფრო დეტალური აღწერა ამ დოკუმენტის დანართშია წარმოდგენილი.
1. Lack of highly productive and highly paying non-farming

შემოთავაზებული
ინტერვენციები
jobs, dependence
on subsistence farming

სოფლი მეურნეობის მიღმა თითქმის არ არსებობს საწარმო,
რომელიც ქვეყნის დანარჩენ ნაწილთან ვაჭრობს. ტურიზმი
არის ის სექტორი, რომელსაც აქვს პოტენციალი, გახდეს
ეროვნული და საერთაშორისო ღირებულებათა ჯაჭვების
ნაწილი. ღირებულებათა გლობალურ ჯაჭვში ინტეგრირების
პოტენციალის მქონე სხვა პროდუქტები ჯერ კიდევ
გამოსავლენია.

რელევანტურობა
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებისთვის

OECD-ის შესაბამისი
პოლიტიკის
ინსტრუმენტი

• ღირებულებათა
გლობალურ
ჯაჭვში სასოფლო
რეგიონების
ინტეგრირება

• სოფლის რეგიონის
ინდუსტრიის
ხელშეწყობა

• P1-EC07 - დაფინანსების პროგრამაზე წვდომა
• P1-EC08 - COVID-19-ის შემდეგ საოპერაციო ხარჯების
დაფინანსების განახლება
• P1-EC09 - COVID-19-ის შემდეგ შესაბამისობის
დაფინანსება

სოფლის რეგიონებში კონკურენტული დარგების
გამოვლენა და ხელშეწყობა(სოფლის მეურნეობის და
ტურიზმის გარდა) უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს.
ზოგი კონცენტრირებული სექტორი კარგავს ფარდობით
უპირატესობას, ზოგი კი იძენს. ასეთი დინამიკის ძირეული
მიზეზების დადგენას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს.
განხორციელებადი ადგილობრივი ბიზნესების გამოვლენა
და ხელშეწყობა დაეხარება მეწარმეებს, აწარმოონ ისინი.
გარდა ამისა, დიდი განსხვავებებია პროდუქტიულობის
დონეებში სექტორებს შორის და სექტორებს შიგნით, რაც
არაეფექტიანობას იწვევს. ეს უთანაბრობა უნდა აღმოიფხვრას
მთელი რიგი ღონისძიებების გზით.

ბიზნესებს საბანკო ფინანსების დადებითი გამოცდილება აქვთ;
გაფართოების საჭიროება სახეზეა. საჭირო დაფინანსების
ტიპური მოცულობა 10,000 – 50,000 ლარია, რომელიც,
ძირითადად, საჭიროა წარმადობის გაზრდის (იმავე პროდუქტის)
და ტექნოლოგიის მოდერნიზებისთვის.

• დაფინანსების,
სესხებისა და
ბაზრების წვდომის
ხელშეწყობა

• P1-EC0110 -ტექნიკური დახმარების პროგრამა
(ტურიზმი)

ბუნებრივი რესურსების და ლანდშაფტების სიმრავლის გამო
მდგრადი ეკო-ტურისტული პროდუქტები ადგილობრივი
ტურიზმის პრიორიტეტად არის იდენტიფიცირებული და
საჭიროა ტექნიკური დახმარება (საერთაშორისო ექსპერტიზა
და ცოდნა) გაეწიოს რეგიონული დანიშნულების ადგილის
მართვის ორგანიზაციებს, მუნიციპალურ და ტურისტულ
კომპანიებს, რომ განავითარონ ინფრასტრუქტურა და
პროდუქტები, რომლებიც მიმზიდველი იქნება იმ უცხოელი და
ადგილობრივი ტურისტებისთვის, რომლებსაც გააზრებული
აქვთ გარემოს დაცვის მნიშვნელობა.

• მდგრადი ტურიზმის
ხელშეწყობა

• P1-EC03 - კონკურენტობის წყაროების შესწავლა
• P1-EC04 - ეკონომიკური მიზანშეწონილების
შესწავლის პროგრამა
• P1-EC05-01 - პროდუქტიულობის გადანაწილება
(უნარების განვითარება)
• P1-EC05-02 - პროდუქტიულობის გადანაწილების
პროგრამა (ტექნოლოგიის მოდერნიზება)
• P1-EC06 - სამუშაო ძალის განვითარების პროგრამა
• P1-EC10 - პროფესიული განათლების გაძლიერება

ყველა სექტორისთვის საერთო
პროგრამები
P1-YU01 - ახალგაზრდა აღმასრულებელი დირექტორების მოტივირების
პროგრამა
P1-yu02 - ახალგაზრდული ტურიზმის ცენტრი
P1-YU03 - ახალგაზრდების მეწარმეობის ხელშეწყობა სასოფლო რეგიონებში
P1-GE01 - ინტერვენცია ქალების მონაწილეობისთვის
P1-RU01 – Exploring Rural-Urban Linkages Program

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

დეტალური შენიშვნა
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პრიორიტეტი 2 (P2)
საზოგადოება

ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური

ასპექტიადგილობრივი საზოგადოების ჯანმრთელობის
დაცვის ასპექტი
ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდული
ასპექტი
ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული
ასპექტი
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4. პრიორიტეტი 2 (P2) – საზოგადოება

ეს თავი შედგება ქვეთავებისაგან, რომლებშიც განვიხილავთ ადგილობრივი საზოგადოებრივი ცხოვრების
სხვადასხვა ასპექტს, როგორიც არის ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები, ახალგაზრდების ცხოვრებასთან და
ქალებთან დაკავშირებული საკითხები.

ადგილობრივი საზოგადოების სოციალური ასპექტი

ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური პირობები მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ზოგადი კეთილ
დღეობის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი და პირდაპირი მაჩვენებელია.
სოციალური დაცვა აღიარებულია ეფექტიან ზომად სიღარიბის შესამცირებლად და სოფლის განვითარების
ხელშესაწყობად. სოციალური დაცვის სისტემის მოქმედების გაფართოება და მისი გავრცელება ყველა
ადამიანზე, განსაკუთრებით ყველაზე ღარიბ და მოწყვლად ადამიანებზე, მდგრადი განვითარების ახალი
მიზნების ერთ-ერთი შემოთავაზებული სამიზნეა. არსებული მონაცემები და მტკიცებულებები აშკარად
ცხადყოფს სოციალური დაცვის პოზიტიურ ზეგავლენას, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრებ ღარიბ და
უმწეო შინამეურნეობებზე. გარდა სოციალურ სერვისებზე წვდომისთვის არსებული სოციალური ბარიერების
მოხსნისა, სოციალურ დაცვას შეუძლია ასევე სიღარიბის შემცირება უმწეო შინამეურნეობებისთვის
შემოსავლის ან დახმარების უშუალოდ შეთავაზებით და ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების
ხელშეწყობა საქონელსა და მომსახურებებზე მოთხოვნის სტიმულირებითა და გაზრდით, შრომის
ნაყოფიერების, დასაქმებისა და შემოსავლების გაზრდით სოციალურ სერვისებზე წვდომის გაუმჯობესების
მეშვეობით. სოციალურ დაცვას შეუძლია ხელი შეუწყოს მედეგობის გაძლიერებას - მას შეუძლია გაარღვიოს
სიღარიბის, გარიყვისა და სხვადასხვა შოკისადმი გაზრდილი მოწყვლადობის მანკიერი წრე.50
და თუმცა სიღარიბეში და უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ადამიანების წილი საქართველოში ბოლო
წლებში შემცირდა, ზოგადი სიღარიბე გაიზარდა შინამეურნეობათა მთლიანი რაოდენობის 16.4%-დან
2015 წელს 19.6%-მდე 2017 წელს; ზოგადი სიღარიბის ზღვარს (2.5 აშშ დოლარი დღეში) ქვემოთ ცხოვრობს
შინამეურნეობათა 19.6%, მოსახლეობის 21.7%, ბავშვების 27.6% და პენსიონერების 17.6%. ზოგადი
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრებ შინამეურნეობათა პროცენტული ოდენობა სასოფლო დასახლებებში
დაახლოებით 20.8%-ია, ხოლო ქალაქის ტიპის დასახლებებში 18.4%. შინამეურნეობათა დაახლოებით 24.1%
ცხოვრობს შედარებითი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ სოფლად და 20.9% - ქალაქებში.51

შემოსავლის წყაროების შემადგენლობა

მოსახლეობის კვლევის მიხედვით, ყოველთვიური შემოსავლის ძირითადი წყარო თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაახლოებით 49.7%-ისათვის ასაკობრივი პენსია და მიზნობრივი
სოციალური დახმარების პროგრამებია და ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია სხვა მუნიციპალიტეტებს
შორის; შინამეურნეობათა მხოლოდ 12.3%-ია დამოკიდებული შემოსავალზე საკუთარი სასოფლო-სამეურნეო
ბიზნესიდან. სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით იმ შინამეურნეობათა რაოდენობა, რომელთა
შემოსავალი დაქირავებით დასაქმებიდან მომდინარეობს, ბევრად დაბალია და 26.9%-ს შეადგენს.52
სოციალური დახმარება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თეთრიწყაროს მოსახლეობის კეთილდღეობაში,
COVID-19-ის პანდემიის დაწყების შემდეგ კი სოციალური დაცვის სისტემის მნიშვნელობა კიდევ უფრო
გაიზარდა. სამიზნე მუნიციპალიტეტებს შორის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ძალიან
მაღალი წილი პენსიებზე, მიზნობრივ სოციალურ დახმარებაზე და სხვა სოციალურ დახმარებაზე მოდის.

50.
51.

52.

წყარო: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია

კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევა 2017, გაეროს ბავშვთა ფონდი

მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, გაეროს განვითარების
პროგრამა, 2019
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შინამეურნეობათა განაწილება ყოველთვიური შემოსავლის ძირითადი წყაროების მიხედვით
მუნიციპალიტეტებში

მუნიციპალიტეტები

1
2
3
4
5
6
7
8

ქედის
მუნიციპალიტეტი

ხულოს
მუნიციპალიტეტი

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი
ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი

ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტი

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი

ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი

საკუთარი
არასასოფლოსამეურნეო
ბიზნესი

საკუთარი
სასოფლოსამეურნეო
ბიზნეს(ებ)ი

პენსია,
მიზნობრივი
სოციალური
დახმარება
და სხვა

ფულადი
გზავნილები
უცხოეთიდან

სხვა

37.94

3.68

11.71

39.2

1.16

6.31

41.63

1.74

11.26

44.08

0.66

0.63

22.86

4.96

9.35

46.83

6.72

9.28

19.14

7.55

26.35

24.36

8.02

14.58

43.56

11.06

3.17

35.9

1.22

5.09

14.42

2.45

27.8

28.67

21.85

4.81

42.68

7.09

1.74

40.9

3.26

4.33

26.92

4.71

12.35

49.71

2.39

3.92

ხელფასი

წყარო: მოსახლეობის აღწერა, გაეროს განვითარების პროგრამა

სოციალური დაცვის პროგრამების მიმოხილვა

სოციალური დაცვის პროგრამები შედგება არამონაწილეობრივი სქემებისგან, რომლებიც სახელწიფოს
ბიუჯეტიდან ფინანსდება. დახმარების მიღების უფლება, ჩვეულებრივ, დგინდება სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის (სიღარიბის) შემოწმების ან კატეგორიების საფუძველზე (ასაკი, შეზღუდული შესაძლებლობა,
დევნილის სტატუსი). სოციალური დაცვის ყველა პროგრამას, გარდა ერთჯერადი ფულადი შემწეობებისა,
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეშვეობით) მართავს. ყველა ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი გასცემს ფულად შემწეობებს მიზნობრივი სოციალური დახმარების ქულების საფუძველზე
ან მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფისათვის (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ვეტერანები,
მარტოხელა დედები და სხვ.).
სოციალური დაცვის პროგრამები

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
დაფინანსებული პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტიდან
დაფინანსებული პროგრამები

ასაკობრივი
პენსიები

ასაკობრივი
კომპენსაციები

სოც. პაკეტი
შეზღუდ.
შესაძლ. მქონე
პირთათვის

შემწეობა
მარჩენალის
დაკარგვის
გამო

მიზნობრივი
სოციალური
დახმარება

საყოვეთაო
ჯანდაცვის
პროგრამა

შემწოება
ორსულობაზე და
მშობიარობაზე
კერძო სექტორში

ერთჯერადი
ფულადი
შემწეობა

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო

სოციალური დახმარება და სოციალური მომსახურება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის
ძირითადად ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ადგილობრივი მთავრობის პროგრამები უმეტესად
ერთჯერად ფულად შემწეობებს ფარავს მოწყვლადი ჯგუფებისთვის და ჯანდაცვასთან დაკავშირებული
ხარჯების თანადაფინანსებას ახორციელებს.

ქვემოთ ცხრილში მითითებულნი არიან ძირითადი სოციალური პროგრამების ბენეფიციარები ქვეყნის,
რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეებზე 2020 წლის მაისის მდგომარეობით:
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ძირითადი სოციალური პროგრამების ბენეფიციარები ქვეყნის, რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეებზე
პროგრამები

საქართველო

ასაკობრივი პენსია

ასაკობრივი პენსიის კომპენსაცია
მაღალმთიანი რეგიონებისათვის
(+20%)

მიზნობრივი სოციალური დახმარება

თეთრიწყარო

მამრ.

მდედრ.

მამრ.

მდედრ.

მამრ.

550 095

222 227

52 564

21 665

2 968

1 448

47 872

სოციალური პაკეტები შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
პირებისათვის

სოციალური პაკეტები შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
ბავშვებისათვის

ქვემო ქართლი

მდედრ.

264 918

23 408

8 662

5 886

1 303

647

115 399

9 385

441

11 463

1 241

47

218 875

95 380

23 417

3 544

2 955

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო

შემწეობები (სოციალური დახმარების ძირითადი სახეები)

ასაკობრივი პენსიები. ასაკობრივი პენსია მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს შინამეურნეობათა სიღარიბის
დონეზე. ძირითადი სოციალურ ტრანსფერი ასაკობრივი პენსიაა (220 ლარი), რომელიც შინამეურნეობათა
სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში ყველაზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. საქართველოში
შინამეურნეობათა შემოსავალში პენსია რომ არ იყოს, იმ შინამეურნეობათა დაახლოებით 81.4%, რომლებიც
პენსიას ღებულობენ, უკიდურესი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ გადავიდოდა, 73.2% - შედარებითი სიღარიბის
ზღვარს ქვემოთ, ხოლო 74.1% ზოგადი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ.53
ასაკობრივი პენსია ყველაზე დიდი სოციალური დახმარებაა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, რომელსაც
მოსახლეობის 21% იღებს. 2020 წლის მაისის მდგომარეობით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 4,416 პირი
(2,968 ქალი და 1,448 მამაკაცი) იღებდა ასაკობრივ პენსიას. ასაკობრივი პენსიის მიმღებ პირთა დაახლოებით
44% იღებდა ასევე ასაკობრივი პენსიის კომპენსაციას მაღალმთიანი რეგიონებისათვის - ასაკობრივ
პენსიასთან ერთად დამატებით 20%-ს (264 ლარი), ხოლო 2020 წლის 1 ივლისიდან 70-ზე წელზე უფროსი
ასაკის პენსიონერებისთვის ასაკობრივი პენსია 30 ლარით გაიზარდა.
ასაკით პენსიონერები სამიზნე მუნიციპალიტეტებში
მუნიციპალიტეტები

1
2
3
4
5
6
7
8

ქედის მუნიციპალიტეტი

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ასაკით პენსიონერები
ქალი

მამაკაცი

3131

1495

1972

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

3629

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

679

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

5174

1052

17.9

19.7

1528

24.5

323

27.1

2378

5599

2145

2968

1448

4445

მოსახლეობის %

1785

18.1
17.2

24.7

21.0

წყარო: ssa.gov.ge

სოციალური პაკეტები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირის სტატუსს პირი შეფასების საფუძველზე იღებს. შეზღუდული შესაძლებლობის სამი კატეგორია
არსებობს: მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა (I ჯგუფი), მნიშვნელოვნად გამოხატული
შეზღუდული შესაძლებლობა (II ჯგუფი) და ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა (III ჯგუფი).
დამოუკიდებლად არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სტატუსი. პირს, რომელსაც
ენიჭება ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, ბენეფიტი მხოლოდ
იმ შემთხვევაში ენიშნება, თუ იგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონედ ბავშვობიდან არის შეფასებული.
53.

საქართველოში კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევის მეხუთე ეტაპი, 2017 (გაეროს ბავშვთა ფონდი).
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როდესაც შშმ პირი აღწევს 65 წლის ასაკს (ქალები 60 წლის ასაკს), მას შეუძლია არჩევანი გააკეთოს
ასაკობრივ პენსიასა და შეზღუდული შესაძლებლობის ბენეფიტს შორის.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ე.წ. სოციალურ პაკეტს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის
საფუძველზე იღებდნენ (მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა - 220 ლარი, შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ბავშვები - 220 ლარი, მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა
- 140 ლარი, ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა - 100 ლარი. პირს, რომელსაც მინიჭებული
აქვს ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი, ბენეფიტი მხოლოდ იმ
შემთხვევაში ენიშნება, თუ იგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონედ ბავშვობიდან არის შეფასებული).
2020 წლის ივლისიდან სოციალური პაკეტი მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის 30 ლარით გაიზარდა. თუ პირი
მაღალმთიან რეგიონშია რეგისტრირებული, იგი დამატებით კომპენსაციას იღებს - სოციალური პაკეტის 20%-ს.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოციალურ პაკეტს შეზღუდული შესაძლებლობისთვის ღებულობდნენ:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 47 ბავშვი, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე 105 პირი, მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 290 პირი და ზომიერად
გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 46 პირი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
პროცენტული წილი (2.3%) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში ბევრად დაბალია ქვეყნის საშუალო
მაჩვენებელზე - 4%-ზე. 181 ბავშვი, რომლებმაც დაკარგეს მშობლები (ერთ-ერთი ან ორივე), იღებდნენ
შემწეობას მარჩენალის დაკარგვის გამო - 100 ლარს.
სოციალური პაკეტი/პენსია შეზღუდული შესაძლებლობისთვის (ინვალიდობისათვის)
მუნიციპალიტეტები
1

2
3

4
5

6
7

8

ქედის მუნიციპალიტეტი

შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირები

მოსახლეობის %

1951

8.3

1012

6.0

580

2.8

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

2147

5.1

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

1005

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

486

ხულოს მუნიციპალიტეტი
დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

84

2.3

1014

4.0

2.2

2.3

წყარო: ssa.gov.ge

შემოსავლების სამსახურიდან მიღებული მონაცემების მიხედვით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში
მცხოვრებმა 199-მა ადამიანმა დაკარგა სამსახური პანდემიის პერიოდში და მიიღო უმუშევრობის
კომპენსაცია (200 ლარი ექვსი თვისთვის).54
უმუშევრობის კომპენსაცია - COVID-19
მუნიციპალიტეტები
1

ქედის მუნიციპალიტეტი

249

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

202

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

109

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

863

2

ხულოს მუნიციპალიტეტი

4

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

3

5

6
7

8

იმ პირთა რაოდენობა, ვინც კომპენსაცია მიიღო

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

412

318

189
199

წყარო: შემოსავლების სამსახური

54.

თუმცა, კომპენსაციის გაცემის მეთოდოლოგიის გამო (ადამიანის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით), შესაძლებელი არ არის მათი სამუშაო ადგილის პოვნა.
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მიზნობრივი სოციალური დახმარება. მიზნობრივი სოციალური დახმარება კონკრეტული ფულადი
დახმარების პროგრამაა, რომელიც მიზნად ყველაზე უმწეო შინამეურნეობების სიღარიბის შემცირებას
ისახავს. უნდა აღინიშნოს, რომ მიზნობრივი სოციალური დახმარება დიდ ზეგავლენას ახდენს სიღარიბის
შემცირებაზე. „იუნისეფის“ ინფორმაციით, შინამეურნეობის შემოსავალში მიზნობრივი სოციალური
დახმარებისა და ბავშვის შემწეობის არარსებობის შემთხვევაში, უკიდურესი სიღარიბე ბავშვებს შორის
6.8%-დან 13.1%-მდე გაიზრდებოდა.55 ეს მონაცემები გვაჩვენებს, რომ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას და
დამატებით ბავშვის შემწეობას უდიდესი ზეგავლენა აქვს ბავშვებზე. მიზნობრივი სოციალური დახმარება
ასევე უკეთესად არის მიმართული იმ შინამეურნეობებზე, რომლებსაც ბავშვები ჰყავთ.
პროგრამა 2006 წლიდან მოქმედებს და მას საფუძვლად უდევს შინამეურნეობათა სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის შეფასება კეთილდღეობის ინდექსის გამოსათვლელი ფორმულის გამოყენებით და
თითოეული შინამეურნეობისთვის „კეთილდღეობის ქულის“ მინიჭებით. 2013 წელს მთავრობამ ამ
პროგრამაში ცვლილებები შეიტანა მისი ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად და კეთილდღეობის ინდექსის
გამოსათვლელი ფორმულის ზოგიერთი პარამეტრის შესაცვლელად. მიზნობრივი სოციალური დახმარების
თანხის რაოდენობაა: 30,000 ქულამდე - 60 ლარი ადამიანზე; 57,000 ქულამდე - 50 ლარი ადამიანზე; 60,000
ქულამდე - 40 ლარი ადამიანზე; 65,000 ქულამდე - 30 ლარი ადამიანზე; 100,000 ქულამდე ბავშვებზე (16
წლამდე) - დამატებით 50 ლარი ბავშვის შემწეობა. დაახლოებით 3,798-მა შინამეურნეობამ (16 064-მა პირმა)
შეიტანა განაცხადი მიზნობრივ სოციალურ დახმარებაზე და დარეგისტრირდა სოციალური მომსახურების
სააგენტოში.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაახლოებით 42% (2,942) საკუთარ თავს ღარიბად
მიიჩნევს. აქედან მხოლოდ 2,031 შინამეურნეობა (6,499 ადამიანი) იღებდა მიზნობრივ სოციალურ
დახმარებას. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, სადაც შინამეურნეობათა 28.7% და მოსახლეობის 30.9%
იღებდა მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას, ერთ-ერთი უღარიბესი მუნიციპალიტეტია საქართველოში. 2020
წლისთვის მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას 1,919 ბავშვი (16 წლამდე ასაკის) იღებდა.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 1,370 დევნილი იყო რეგისტრირებული. ყველა მათგანი იღებდა შემწეობას
დევნილთათვის - 45 ლარს თვეში.
მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა მუნიციპალიტეტების მიხედვით

მუნიციპალიტეტები

რეგისტრირებული
შინამეუნეობები

რეგისტრირებული პირები

შინამეუნეობები,
რომლებიც
იღებდნენ
მიზნობრივ
სოციალურ
დახმარებას

ქალები,
რომლებიც
იღებდნენ
მიზნობრივ
სოციალურ
დახმარებას

მამაკაცები,
რომლებიც
იღებდნენ
მიზნობრივ
სოციალურ
დახმარებას

მოსახლეობის
%

ბავშვები
(16)

1

ქედის
მუნიციპალიტეტი

3086

13283

1204

3243

2971

36.8

1894

2

ხულოს
მუნიციპალიტეტი

3798

16064

1706

3958

4320

35.2

2446

3

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი

2783

7405

1016

1950

1632

17

1258

4

ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი

5444

17763

1909

4052

3745

18.7

2818

5

ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტი

544

1201

297

396

302

18.9

176

6

ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი

1366

3651

558

1034

631

3.7

572

7

ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი

2217

6395

614

978

1216

8.7

734

8

თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი

2942

8555

2031

2955

3544

30.9

1919

წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო.

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სოციალური პროგრამები. თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას უწევს ომის ვეტერანებს და საომარ მოქმედებებში
დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებს, უკიდურესად ღარიბ ოჯახებს, ღარიბ ოჯახებს, რომლებსაც პატარა
ბავშვები ჰყავთ, ობლებს, რომლებმაც ორივე მშობელი დაკარგეს, მრავალშვილიან ოჯახებს, დევნილებს,
55.

საქართველოში კეთილდღეობის მონიტორინგის კვლევის მეხუთე ეტაპი 2017 (გაეროს ბავშვთა ფონდი).
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ხანდაზმულებსა და პირებს, რომლებსაც ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად მიადგათ ზიანი.
არაპირდაპირი ფინანსური დახმარება (სუბსიდია) ფარავს უფასო საკვებს ე.წ. „სუპის სახლებში“ და
კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას.
2019 წლისათვის სოციალური ბიუჯეტი შეადგენდა 585,000 ლარს, ხოლო რეალური ხარჯვა 790,800 ლარის
ტოლი იყო. 2020 წლისთვის სოციალური ბიუჯეტი 779,300 ლარის ოდენობით დაიგეგმა.
როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში, თეთრიწყაროში ადგილობრივი სოციალური პროგრამების
ძირითადი ნაწილი ერთჯერადი ფულადი შემწეობების სახით არის წარმოდგენილი, ხოლო სხვადასხვა
მომსახურება მოწყვლადი კატეგორიებისთვის ფაქტობრივად არ არსებობს. ამავე დროს, თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში ცენტრალური ხელისუფლება არ უზრუნველყოფს სოციალურ მომსახურებებს.
მოსახლეობის მოწყვლად ჯგუფებს, როგორებიც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები,
ბავშვები ღარიბი შინამეურნეობებიდან, დევნილები და თეთრიწყაროში მცხოვრები სხვა ჯგუფები, არა აქვთ
წვდომა სოციალურ მომსახურებებზე მუნიციპალიტეტში. მომსახურების მისაღებად მათ სისტემატურად
უხდებათ დიდ მანძილზე მგზავრობა, ან ისინი საერთოდ არ იღებენ ამ მომსახურებას. ამავე დროს,
მომსახურებები სხვა მუნიციპალიტეტებში შეზღუდულია და ამ მომსახურებებში ჩართვის შესაძლებლობა
სხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებისთვის ძალზე დაბალია. შესაბამისად, უნდა დავასკვნათ,
რომ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოწყვლადი ჯგუფების დიდი რაოდენობა მომსახურების გარეშეა
დარჩენილი, რაც კიდევ უფრო ართულებს საზოგადოებაში მათ ჩართვას. ამავე დროს, მოწყვლადი
კატეგორიებისთვის ერთჯერადი ფულადი შემწეობის ეფექტიანობა ძალზე დაბალია და პრაქტიკულად ვერ
აღწევს სოციალური პროგრამების მთავარ მიზანს - მოსახლეობის სოციალურ დაცვას.
სამწუხაროდ, დღეს ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს არა აქვთ მონაცემთა ბაზები მოწყვლადი
კატეგორიების შესახებ და არ შეუძლიათ, შეიმუშაონ პროგრამები სამიზნე ჯგუფების კონკრეტული
საჭიროებების მიხედვით.
2019 წელს ადგილობრივი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ან 2020 წლისთვის დაგეგმილო
პროგრამების შემაჯამებელი ცხრილი ამ დოკუმენტის დანართშია წარმოდგენილი.
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ეფექტი/შედეგები

P2 - (საზოგადოება) - (სოციალური ასპექტი) - პრობლემების ხე

გაზრდილი სიღარიბე

შემცირებული კეთილდღეობა

ნეგატიური ზემოქმედება თემის მდგრად განვითარებაზე

1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
jobs, dependence on subsistence farming
1. სერვისების არარსებობა შშმ პირთათვის, ბავშვებისთვის,
ხანდაზმულებისთვის, დევნილებისა და სხვა ჯგუფებისთვის
ამძიმებს შინამეურნეობათა სირთულეებს

2. სოციალური დაცვის შეზღუდული ფინანსური რესურსები
და COVID-19-ით გამოწვეული ახალი გამოწვევები ზრდის
დისბალანსს თემის წევრებს შორის

3. სხვადასხვა ჯგუფის შეზღუდული მონაწილეობა თემის
ცხოვრებაში და გადაწყვეტილებათა
მიღების პროცესში

მიზეზები

ძირითადი პრობლემა
არასაკმარისი სოციალური დაცვის სისტემა და მომსახურებები უმწეო ჯგუფებისათვის

3. ინფორმაციის
ნაკლებობა

4. სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფის შეზღუდული
მონაწილეობა თემის ცხოვრებაში
და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში

5. წვდომა

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

5.1. წვდომა საზოგადოებრივ
ინფრასტრუქტურაზე,
შენობებსა და
ტრანსპორტზე

1. ადგილობრივი ხელისუფლებისა
და თემის ქმედუნარიანობის
ნაკლებობა

2. შეზღუდული ფინანსური
და ადამიანური
რესურსები

1.1. შეზღუდული ცოდნა მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის პოლიტიკისა
და პროგრამების
შესამუშავებლად

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

1.2. სათემო ჯგუფები სუსტია
და პროგრამების შემუშავების
შესახებ შეზღუდული
ცოდნა აქვთ

2.2. სოციალური მომსახურებების
მიმწოდებლებისა და
სპეციალისტების
არარსებობა

3.2. შეზღუდული
რაოდენობის
კვლევისა და შესწავლის
დოკუმენტები

4.2 მონაწილეობის მიუღებლობა
მუნიციპალური ბიუჯეტის შედგენაში
და პროგრამების მომზადებასა
და მონიტორინგში

5.2. წვდომა
ინფორმაციაზე

2.3. არასაკმარისი უნარების
მქონე და შეზღუდული რაოდენობის
პერსონალი მუნიციპალიტეტის
სოციალურ სამსახურში

3.3. სტრატეგიული
დოკუმენტებისა და
სამოქმედო გეგმების
არარსებობა

4.3. უმწეო ჯგუფების წარმომადგენლები
ინსტიტუციურად სუსტები არიან და საჭიროებენ
დახმარებას განვითარებაში (შშმ პირები,
ბავშვები, ხანდაზმულები, ქალები და სხვ.)

5.3. წვდომა განათლებაზე,
პროფესიულ სწავლებასა
და მომსახურებებზე

ყველა სექტორისთვის საერთო
მმართველობა

3.1. მონაცემთა ბაზების
არარსებობა

ყველა სექტორისთვის საერთო
სოფლის მულტისექტორული განვითარება

ყველა სექტორისთვის საერთო
ჩართულობა
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P2 - (საზოგადოება) - (სოციალური ასპექტი) - შემოთავაზებული ინტერვენციები
ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე შეჯამება. ეს ინტერვენციები დადგენილია ფართოდ განსაზღვრული
ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც რეკომენდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ
როგორც სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიდგომა ამ პრიორიტეტისთვის - „საზოგადოება“, სოციალური ასპექტების შესაბამისად. ყველა შემოთავაზებული
ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა ამ დოკუმენტის დანართშია წარმოდგენილი.
1. Lack of highly productive and highly paying non-farming

შემოთავაზებული
jobs, dependence on subsistence farming
ინტერვენციები

დეტალური შენიშვნები

რელევანტურობა
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებისთვის

OECD-ის
პოლიტიკის
ინსტრუმენტი

• P2-SO01სოციალური
დაცვის
განვითარების
პროგრამა

სოციალური დაცვა ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტისთვის. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 49%-ისთვის ძირითადი
ყოველთვიური შემოსავალი მიზნობრივი სოციალური დახმარება და ასაკობრივი
პენსიაა. COVID-19 ზემოქმედებას ახდენს იმ შინამეურნეობათა სოციალურეკონომიკურ პირობებზე, სადაც უმწეო ჯგუფები ცხოვრობენ (ბავშვები, დევნილები,
შშმ პირები, ხანდაზმულები). არ არსებობს სოციალური სერვისები უმწეო
ჯგუფებისთვის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს შეზღუდული წვდომა
აქვთ მომსახურებებზე მუნიციპალიტეტის დონეზე.

• ფულადი
გადარიცხვები
განვითარების
ხელშესაწყობად

• P2-SO02 ადგილობრივი
ხელისუფების
ორგანოების
თანამშრომლების
ტრენინგი

მიუხედავად ბოლოდროინდელი ცვლილებებისა (ახალი კანონი სოციალური
მუშაობის შესახებ), ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სოციალურ სამსახურებს
კვლავ ბევრი სირთულე აქვთ - შეზღუდული რაოდენობის და არაკვალიფიციური
თანამშრომლები, არასაკმარისი ფინანსური რესურსები, პროფესიონალი
სოციალური მუშაკების არარსებობა. ამას გარდა, ადგილობრივი თემი, რომელიც
მოწყვლად ჯგუფებს წარმოადგენს, კვლავ საჭიროებს მხარდაჭერას და
განვითარებას.

• მთავრობის
ქმედუნარი
ანობის
განვითარება

• P2-SO03 –
მომსახურების
მიმწოდებლებისა
და სოციალური
საწარმოების
ინსტიტუციური
და ფინანსური
ქმედუნარიანობის
გაზრდა

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვის ყველაზე
მნიშვნელოვანი ნაწილია მათთვის საჭირო სოციალური მომსახურებების
უზრუნველყოფა და მათი დასაქმების ხელშეწყობა. სოციალური მომსახურების
მიმწოდებელთა ჩამოყალიბება მთავრობის/დონორთა დახმარების გარეშე
პრაქტიკულად შეუძლებელია, განსაკუთრებით რეგიონებში. დღესდღეობით
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უმწეო ჯგუფებს (დევნილებს, ბავშვებს,
შშმ პირებსა და სხვ.) არა აქვთ წვდომა სოციალურ მომსახურებებზე და COVID19-მა ამ კატეგორიის საზოგადოებისგან იზოლირება მოახდინა. უმწეო ჯგუფები,
განსაკუთრებით პანდემიის შემდგომ პერიოდში, არ არიან კონკურენტუნარიანები
შრომით ბაზარზე და მათ სპეციალური პირობები და დასაქმებაში მხარდაჭერა
სჭირდებათ. ამგვარი ჯგუფებისთვის შემოსავლების გენერირების შესანიშნავი
შესაძლებლობაა სოციალური საწარმოების შექმნა.

• კერძო
სექტორის
სასოფლო
სერვისების
ინდუსტრიის
ხელშეწყობა

ყველა
სექტორისთვის საერთო
პროგრა-მები
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ადგილობრივი საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვის
ასპექტი

ძირითადი დემოგრაფიული ინდიკატორები

დემოგრაფიული ინდიკატორები ცხოვრების ხარისხის და საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების დონის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი და ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვის სისტემის
პირობების არაპირდაპირი მაჩვენებელია. ქვემოთ ცხრილში თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის
ძირითადი დემოგრაფიული ინდიკატორები შედარებულია რეგიონის და ქვეყნის დონეებთან.
ძირითადი დემოგრაფიული ინდიკატორები ქვეყნის, რეგიონულ და მუნიციპალურ დონეებზე
ინდიკატორი

ცოცხალშობილთა მთლიანი რაოდენობა

შობადობის კოეფიციენტი 1000 მოსახლეზე

საქართველო

ქვემო ქართლი

თეთრიწყარო

13.7

14.3

2.3

51138

6179

მოსახლეობის ბუნებრივი მატება

4614

1654

სიკვდილის შემთხვევათა მთლიანი რაოდენობა

46524

4525

416
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მოსახლეობის მატების კოეფიციენტი 1000 მოსახლეზე

სიკვდილობის მაჩვენებელი 1000 მოსახლეზე

ჩვილ ბავშვთა სიკვდილობის შემთხვევათა საერთო
რაოდენობა
ჩვილ ბავშვთა სიკვდილობა 1000 ცოცხალშობილზე

მკვდრადშობადობის შემთხვევათა საერთო რაოდენობა
მკვდრადშობადობა 1000 მშობიარობაზე
შობადობის ზოგადი კოეფიციენტი

სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაბადებისას

დედათა სიკვდილობის შემთხვევათა საერთო
რაოდენობა
დედათა სიკვდილობის კოეფიციენტი 100000
ცოცხალშობილზე

ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილობის შემთხვევათა
საერთო რაოდენობა

ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილობის კოეფიციენტი
1000 ცოცხალშობილზე

1.2

12.5

8.1

436
8.5

245
-65

3.8

-2.9

10.5

14.2

9.1

12.2

1.1

16.3

69
2.1

310
3

4

74.0 წელი (ქალებში – 78.2; მამაკაცებში – 69.7)
14

27.4
499

67

3

9.8

10.8

12.2

წყარო: NCDC.ge.

უნდა აღინიშნოს, რომ მკვდრადშობადობის კოეფიციენტი ძალზე მაღალია: 16.3 1,000 ცოცხალშობილზე.
ზოგადად მკვდრადშობადობა ორსულობის გართულებებს უკავშირდება. ვინაიდან მკვდრადშობადობა
მშობიარობამდე ან მშობიარობის შემდეგ ბავშვის სიკვდილია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ არსებობს
პრობლემები ანტენატალურ დონეზე და მშობიარობისას.
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იმუნიზაციით დაფარვა და შერჩეული ინფექციური დაავადებები

იმუნიზაცია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მთავარი პრიორიტეტია. იმუნიზაციის კოეფიციენტების
გაზრდა და ისეთი ინფექციური დაავადებების შემცირება, რომელთა თავიდან აცილება შესაძლებელია,
საქართველოს ჯანდაცვის ეროვნული პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა.56 ეს აშკარად დასტურდება
იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამისთვის გამოყოფილი თანხების მნიშვნელოვანი გაზრდით (4 მილიონი
ლარი 2012 წელს და 22,400 მილიონი ლარი 2018 წელს). ეროვნული იმუნიზაციის გეგმაში ჩართული ყველა
ვაქცინა მოსახლეობისთვის უფასოა. სახელმწიფო ყიდულობს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის
მიერ დამტკიცებულ ვაქცინებს, რათა უზრუნველყოს, რომ მოსახლეობის იმუნიზაციისთვის მხოლოდ
მაღალი ხარისხისა და უსაფრთხო ვაქცინები იქნეს გამოყენებული. დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 2018 წელს იმუნიზაციით დაფარვის
მაჩვენებლები ბევრად მაღალი იყო, ვიდრე წინა წლებში. ქვემოთ ცხრილში წარმოდგენილია იმუნიზაციით
დაფარვის რეგიონული და ქვეყნის მონაცემები 2018 წლისათვის.
იმუნიზაციით დაფარვა (პროცენტული ოდენობა) ქვემო ქართლსა და საქართველოში, 201857
BCG

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

POLIO-3

MMR-1

MMR-2

ქვემო ქართლი

93.8%

88.2%

88.2%

98.4%

89.5%

საქართველო

97.1%

92.6%

92.6%

98.7%

95.6%

წყარო: NCDC.ge

2018 წლის მონაცემების მიხედვით, აივ-ის გავრცელება 100,000 მოსახლეზე 7.4 იყო ქვემო ქართლის რეგიონში
(მეორე ყველაზე დაბალი), მაშინ, როცა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს მაჩვენებელი 18.0 იყო 100,000
მოსახლეზე. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში აივ-ის ახალი შემთხვევების რაოდენობა თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში წელიწადში 1-დან 5-მდე მერყეობს. 2018 წელს ქვემო ქართლის რეგიონში აივ-ის 32
ახალი შემთხვევა იყო რეგისტრირებული, აქედან ორი შემთხვევა (6.3%) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტზე
მოდიოდა.
2018 მონაცემებით, ქვემო ქართლის რეგიონში 100,000 მოსახლეზე ტუბერკულოზის მაჩვენებელი მესამეა
საქართველოს ყველა რეგიონს შორის. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ტუბერკულოზის ყველა
რეგისტრირებულ შემთხვევას და ახალ შემთხვევებს (ყველა ფორმის) ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში
კლების ტენდენცია ახასიათებს, როგორც მთელ საქართველოში. 2018 წელს მუნიციპალიტეტში
ტუბერკულოზის 6 რეგისტრირებული შემთხვევა იყო, რაც რეგიონში რეგისტრირებული ყველა შემთხვევის
2.2%-ს შეადგენს (2018 წელს ქვემო ქართლის რეგიონში 272 შემთხვევა იყო რეგისტრირებული).
2015 წლის შემდეგ იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც გაიარა სკრინინგი C ჰეპატიტზე. 2018 წელს
C ჰეპატიტზე სკრინინგი 2,629 ადამიანს ჩაუტარდა, აქედან 3.2%-ის (84 პირის) პასუხი იყო დადებითი, მაშინ,
როცა C ჰეპატიტზე დადებითი 2018 წელს მთელი ქვეყნის შემოწმებული მოსახლეობის 7.82% იყო.

არაგადამდები დაავადებები

ქვემოთ სურათზე წარმოდგენილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში გულ-სისხლძარღვთა სისტემის,
შაქრიანი დიაბეტის და ქრონიკული რესპირატორული დაავადებების გავრცელების ტენდენცია ბოლო ხუთი
წლის განმავლობაში.

56.
57.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №724 „2014-2020 წლების საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სახელმწიფო კონცეფციის „საყოველთაო
ჯანდაცვა და ხარისხის მართვა პაციენტთა უფლებების დასაცავად“ დამტკიცების შესახებ“, 2014.
დაფარვა სამიზნე მოსახლეობის დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით.
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გულ-სისხლძარღვთა სისტემის, შაქრიანი დიაბეტის და ქრონიკული რესპირატორული დაავადებების
გავრცელების კოეფიციენტი
14871,4

14000,0
11265,1

8246,5

2033,3
676,2
376,2

2344,5

2015

2016

1545,9
899,1
477,2

660,3
473,7

გულ-სისხლძარღვთა
სისტემისდაავადებები

2017
შაქრიანი დიაბეტი,
II ტიპი

9346,8

1360,8
568,9
145,6

745,0

2018

2019

შაქრიანი დიაბეტი,
I ტიპი

ქრონიკული
რესპირატორული
დაავადებები

წყარო: NCDC.ge.

გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებათა გავრცელება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 2015-დან 2018
წლამდე მნიშვნელოვნად შემცირდა, მაგრამ 2019 წელს მცირედი ზრდა აღინიშნა. 2018 წელს გავრცელება
100,000 მოსახლეზე უფრო დაბალი იყო, ვიდრე მთლიანად ქვეყნის მაჩვენებელი, მაგრამ უფრო მაღალი, ვიდრე
რეგიონის საშუალო მაჩვენებელი (ქვეყანა - 10,954.7/100,000; რეგიონი – 6,848.9/100,000; მუნიციპალიტეტი –
8,246.5/100,000). 2019 წლის ბოლოსთვის მუნიციპალიტეტში გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებათა
2,070 შემთხვევა იყო რეგისტრირებული.
2018 წლის ბოლოსთვის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იყო შაქრიანი დიაბეტის I
ტიპის მქონე 32 პაციენტი (არცერთი შემთხვევა 15 წლის ასაკამდე) და II ტიპის მქონე 299 პაციენტი. I და II
ტიპის დიაბეტის გავრცელება 100,000 მოსახლეზე უფრო დაბალია, ვიდრე მთლიანად ქვეყნის მაჩვენებელი
(145.6/100,000 379.5/100,000-თან შედარებით და 1,360.8/100,000 1,681.6/100,000-თან შედარებით 2018 წელს) და
ტენდენცია ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში საკმაოდ სტაბილურია.
ასევე სტაბილურია ტენდენცია ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ქრონიკული რესპირატორული
დაავადებებისთვის შემთხვევაშიც.
სტაბილურია ავთვისებიანი სიმსივნეების გავრცელებაც 100,000 მოსახლეზე და ბოლო ხუთი წლის
განმავლობაში 156.0-დან 215.3-მდე მერყეობდა. 2018 წელს მუნიციპალიტეტში დაფიქსირებული რაოდენობა
უფრო დაბალი იყო, ვიდრე მთლიანად ქვეყნის მაჩვენებელი, მაგრამ ოდნავ უფრო მაღალი, ვიდრე რეგიონის
საშუალო მაჩვენებელი (ქვეყანა - 258.5/100,000; რეგიონი – 189.7/100,000; მუნიციპალიტეტი – 195.7/100,000).

ორგანიზება და მმართველობა

ამჟამად სისტემა ძალზე დეცენტრალიზებულია. 2007-დან 2012 წლამდე პერიოდში განხორციელებული
რეფორმების ფარგლებში ხდებოდა მისი ფართო პრივატიზება. 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილებამ
ჯანდაცვის პოლიტიკის მიმართულებაში სერიოზული ცვლილება მოიტანა. ჯანდაცვის სისტემა კვლავ
მნიშვნელოვნად არის ორიენტირებული მკურნალობაზე. ჰოსპიტალურ მკურნალობაზე დანახარჯები
ჯანდაცვის საერთო დანახარჯების 67%-ს შეადგენს, ხოლო ამბულატორიული მკურნალობისთვის 25%-ია
გამოყოფილი58.
ქალაქებშიც და რეგიონულ ცენტრებშიც არსებობს პოლიკლინიკებიც და საოჯახო მედიცინის ცენტრებიც.
ამას გარდა, სოფლებში ჯანდაცვის მომსახურების მიწოდების ძირითად საშუალებად სოფლის ექიმის
და ექთნის სისტემა რჩება, რომელიც სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანდაცვის
რგოლის როლს ასრულებს. სოფლის სამედიცინო პერსონალი პაციენტებს რეგიონულ პოლიკლინიკაში

58.

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემით სარგებლობისა და ხარჯების კვლევა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების
სააგენტო, მსოფლიო ბანკი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 2017.
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ან მრავალპროფილიან საავადმყოფოებში აგზავნის, სადაც რთული შემთხვევების მკურნალობა ხდება.
პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება, რომელიც დღესდღეობით ხორციელდება, მოიცავს ორსული
ქალებისა და ბავშვების მომსახურებას, იმუნიზაციას, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, სკრინინგს,
გარკვეულ აქტივობებს ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და დაავადებათა პრევენციის მიმართულებით
მოსახლეობისა და ინდივიდუალურ დონეებზე, ძირითად ლაბორატორიულ ტესტებს, დიაგნოსტირებას,
პალიატიურ ზრუნვას, რეაბილიტაციას, ფსიქიატრიულ სათემო ზრუნვას და ჯანმრთელობის შემოწმებებს.
სოფლის ექიმები და ექთნები ჯანდაცვის სამინისტროს და საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების ცენტრს ექვემდებარებიან. ამავე დროს, ისინი ძირითად როლს ასრულებენ
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ წარმოებული
სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებაში.
მუნიციპალიტეტები, ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით, ასევე ახორციელებენ თემატურ
პროგრამებს, რომლებიც ავსებს სამინისტროს პროგრამებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი
განმარტავს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს უფლება აქვთ, საკუთარი უფლებამოსილების
ფარგლებში, შეიმუშაონ და განახორციელონ პროგრამები საკუთარი თავის დასაფინანსებლად საკუთარი
ბიუჯეტიდან. მუნიციპალიტეტებს ასევე აქვთ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში დელეგირებული
უფლებამოსილება, რაც მკაფიოდ არის განსაზღვრული „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“
საქართველოს კანონით. იმისათვის, რომ შესრულდეს „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ კანონით
დადგენილი მოთხოვნები, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა მუნიციპალური ბიუჯეტებიდან ფინანსდება.
კერძოდ, ეს მოთხოვნებია: ეპიდემიების საფრთხის შემთხვევაში პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური
კონტროლის ზომების განხორციელების უზრუნველყოფა; პირველადი ეპიდემიოლოგიური კვლევის
ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ზომების
ორგანიზება, ასევე იმუნიზაციის ორგანიზება იმუნიზაციის ეროვნული გეგმის შესაბამისად და ა.შ.59 ამრიგად,
მუნიციპალიტეტებს საკმარისი სამართლებრივი საფუძველი აქვთ იმისათვის, რომ დამოუკიდებლად
დაგეგმონ, შეიმუშაონ და განახორციელონ ქმედითი და საჭიროებებზე ორიენტირებული მუნიციპალური
ჯანდაცვის პროგრამები.

დაფინანსებასთან დაკავშირებული საკითხები

თეთრიწყაროს მოსახლეობას, ისევე, როგორც მთელ საქართველოს, ჯანდაცვის მომსახურება მიეწოდება
და მისი დაფინანსება ხდება ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით. 2013 წლიდან ქვეყანაში
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ხორციელდება. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის გარდა,
სახელმწიფო ჯანდაცვის მომსახურებებს პრიორიტეტულ სფეროებში მთელი ქვეყნის მოსახლეობისთვის
„ვერტიკალური“ პროგრამების მეშვეობით ახორციელებს (ამ პროგრამებს შორისაა დაავადებების
ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი, იმუნიზაცია, ეპიდზედამხედველობა, უსაფრთხო სისხლი, პროფესიული
დაავადებების პრევენცია, ტუბერკულოზის მართვა, აივ/შიდს-ის და C ჰეპატიტის მართვა, დედათა და
ბავშვთა ჯანმრთელობა, ნარკოდამოკიდებული პაციენტების მკურნალობა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა).
როგორც მთელ ქვეყანაში, ისე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მოქმედებს „სოფლის ექიმების
სახელმწიფო პროგრამა“, რომელიც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობისთვის პირველადი ჯანდაცვის
მომსახურებაზე გეოგრაფიული და ფინანსური წვდომის გაზრდას.

მუნიციპალური ბიუჯეტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით, ბიუჯეტის შემოსავლები
14,585,700 ლარის ტოლია, საიდანაც 392,400 ლარი (2.7%) ჯანდაცვასთან დაკავშირებული ხარჯებისათვის
არის გამოყოფილი. ჯანდაცვისთვის გამოყოფილი ხარჯები შემდეგნაირად არის განაწილებული:

59.

საქართველოს კანონი „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“.

61

თეთრიწყარო მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჯანდაცვისთვის გამოყოფილი თანხების განაწილება
•

120,000 ლარი - საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხებისათვის (სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების შესრულების
ზედამხედველობა, დაავადებათა პრევენციის კონტროლის ზომები, პროვაიდერებისთვის იმუნიზაციისთვის საჭირო
მასალების მიწოდება, პრევენცია და კონტროლი ეპიდემიების დროს, ტუბერკულოზის/აივ/C ჰეპატიტის ინტეგრირებული
სკრინინგი, ტუბერკულოზის კონტროლის ზომები და ა.შ.);

•

272,400 ლარი – ჰოსპიტალური და ამბულატორიული მკურნალობისათვის (დაფინანსება გადაუდებელი და გეგმური
ჰოსპიტალური სამედიცინო მომსახურებებისთვის, მზღვეველის მიერ დაფინანსებული თანხის პროცენტული ოდენობის
შესაბამისად, მაგრამ 1000 ლარის ლიმიტით; დაფინანსება დიაგნოსტიკისთვის - 50% და სოციალურად დაუცველი,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ვეტერანებისთვის– 80%; დაფინანსება მშობიარობის მომსახურებისთვის
250 ლარის ლიმიტით; დაფინანსება/თანადაფინანსება პალიატიური მომსახურებისთვის 500 ლარის ლიმიტით; C ჰეპატიტის
დიაგნოსტირება და მკურნალობის მონიტორინგის პროცედურები – 500 ლარის ლიმიტი; რეაბილიტაციის მომსახურება
აუტისტი მოზარდებისათვის - 1000 ლარის ლიმიტი; მედიკამენტები გარკვეული კატეგორიებისთვის 100 ლარის ლიმიტი).

წყარო: ადგილობრივი თვითმმართველობა

უნდა აღინიშნოს, რომ დახმარება/თანადაფინანსება ჰოსპიტალური მკურნალობისათვის კლასიფი
ცირებულია როგორც სოციალური დახმარების და არა სამედიცინო პროგრამა.
მოზარდებს შორის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტს
გამოყოფილი აქვს 1,480,000 ლარი სპორტული აღჭურვილობის, სპორტული ღონისძიებების, გასართობი და
სპორტული მოედნებისა და სპორტული შენობების მოწყობისა და რეაბილიტაციისთვის.
ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრიქონის ფარგლებში არ არის გათვალისწინებული არანაირი
ასიგნებები სამედიცინო შენობების ან სოფლის ამბულატორიული კლინიკების რეაბილიტაციისთვის.

ადამიანური რესურსები

2018 წლისთვის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მუშაობდა 45 ექიმი (მათ შორის სტომატოლოგი) და 38
ექთანი. ექთნების ექიმებთან შეფარდების მაჩვენებელი 0.8-ია, რაც თითქმის იგივე მაჩვენებელია, როგორც
მთელ ქვეყანაში (0.6 2018 წელს). 2018 წელს ექიმების რაოდენობა 100,000 მოსახლეზე საგრძნობლად დაბალი
იყო ქვეყნის მაჩვენებელზე და თითქმის ორჯერ უფრო დაბალი რეგიონის საშუალო მაჩვენებელზე (ქვეყანა
- 784.2/100,000; რეგიონი - 386.2/100,000; მუნიციპალიტეტი - 204.8/100,000). იგივე მდგომარეობაა ექთნების
მხრივაც: მუნიციპალიტეტის მონაცემები უფრო დაბალია ქვეყნის და რეგიონის საშუალო მაჩვენებლებზე
(ქვეყანა - 494.8/100,000; რეგიონი - 227.9/100,000; მუნიციპალიტეტი - 172.9/100,000). სოფლის კერძო ექიმების
რაოდენობა 19-ია.

მომსახურების მიწოდება და ჯანდაცვაზე წვდომა

2019 წლისთვის მუნიციპალიტეტში იყო ერთი საავადმყოფო 15 საწოლით, ერთი ამბულატორიული
პოლიკლინიკა-ცენტრი მანგლისში, სოფლის კერძო ექიმების 19 დაწესებულება, ორი სტომატოლოგიური
კლინიკა და ოფისი, სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ორი პუნქტი და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ერთი ცენტრი. თეთრიწყაროში არ არსებობს დამოუკიდებელი ანტენატალური ზრუნვის ცენტრი და
ანტენატალური განყოფილება სააავადმყოფოშიც კი არ არის. მუნიციპალიტეტში ორი აფთიაქი და ორი
სტომატოლოგიური კლინიკაა.
საწოლების საშუალო დაკავების კოეფიციენტი ძალიან დაბალია - 2018 წელს იგი 3.8-ს შეადგენდა (187.2
საქართველოს კოეფიციენტი), ხოლო საავადმყოფოში დარჩენის საშუალო ხანგრძლივობა 3.8-ის ტოლი იყო
(4.9. საქართველოს შემთხვევაში).
2018 წელს ამბულატორიული ვიზიტების რაოდენობა თეთრიწყაროში წელიწადში ერთ სულ მოსახლეზე 1.1
იყო, რაც რეგიონული მონაცემის ანალოგიურია (1.1. ქვემო ქართლის რეგიონში) და ქვეყნის მონაცემეზე
დაბალია (3.3. საქართველოში).
2019 წელს იმ მოსახლეობას შორის, რომელმაც ამბულატორიული დახმარება მიიღო, 1% მოდიოდა უბედურ
შემთხვევებზე და 98.4% - მოულოდნელ ავადმყოფობაზე. ეს მონაცემი თითქმის იგივეა მთელი ქვეყნის
შემთხვევაში.
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თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი დედაქალაქთან ძალიან ახლოს მდებარეობს, მუნიციპალიტეტის
მცხოვრებთა უმრავლესობა თბილისში მიდის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების მისაღებად.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის (2020-2023 წლებისათვის)
მიხედვით, გადაუდებელი ამოცანაა მრავალპროფილიანი სამედიცინო დაწესებულების შექმნა, რომელიც
აღჭურვილი იქნება თანამედროვე სადიაგნოსტიკო აპარატურით და მაღალკვალიფიციური პერსონალით და
მოსახლეობას სრულფასოვან ამბულატორიულ და ჰოსპიტალურ მომსახურებას გაუწევს, მისცემს პაციენტებს
შესაძლებლობას, მიიღონ გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორიული, ჰოსპიტალური, პედიატრიული,
გინეკოლოგიური, ქირურგიული და თერაპიული მომსახურება თავად მუნიციპალიტეტში, რათა მოსახლეობას
არ უწევდეს სამედიცინო მომსახურებისთვის დედაქალაქში წასვლა.
2018-2022 წლებისათვის თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის მიხედვით, ერთ-ერთი
უმთავრესი საკითხია სამედიცინო დაწესებულებებზე (ამბულატორია, საავადმყოფო, აფთიაქი) წვდომა,
ვინაიდან ისინი ძალზე დაბალი დონისაა. მუნიციპალიტეტისთვის გამოწვევაა ცხოვრების ჯანსაღი წესის
ხელშეწყობაც სპორტული დარბაზებისა და რეკრეაციული სივრცეების მეშვეობით, რადგან ამგვარ სივრცეებს
თეთრიწყაროში ძნელად თუ ნახავთ, ხოლო არსებულ სივრცეებში ინფრასტრუქტურული პრობლემებია.
თეთრიწყაროს განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის თანახმად, დადგენილი იქნა
რამდენიმე ფაქტორი, რომლებიც ხელს უშლის ინფრასტრუქტურის განვითარებას: რესპონდენტთა 47% ამ
ფაქტორს სპორტულ დარბაზებსა და რეკრეაციულ სივრცეებზე შეზღუდულ წვდომას უკავშირებს, ხოლო 41%
- სამედიცინო დაწესებულებებზე (ამბულატორია, საავადმყოფო, აფთიაქი) წვდომას.

პირველადი ჯანდაცვა

მუნიციპალიტეტში სოფლის ამბულატორიებში 19 სოფლის ექიმი და 23 ექთანი მუშაობს. სამ სოფელში
(კლდეისი, დიდგორი და ივანოვკა) პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში მხოლოდ ექთნები მუშაობენ.
სოფლის ექიმების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში შემდეგი
პრობლემები აღინიშნება: სოფლის ამბულატორიების ინფრასტრუქტურა - უმეტესობას არა აქვს შენობა,
ექიმებს სჭირდებათ ავტომანქანა პაციენტებთან ვიზიტებისთვის, რადგან ზოგიერთი სოფელი მაღალმთიან
ადგილებშია განლაგებული. ექიმებმა აღნიშნეს, რომ არსებობს უწყვეტი სამედიცინო განათლების
საჭიროება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრი ძალიან კარგად მუშაობს. უნდა აღინიშნოს, რომ
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში იყო COVID-19-ის შემთხვევები. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული
ცენტრის ანგარიშის მიხედვით, 11 ივნისის მდგომარეობით სულ თეთრიწყაროში 907 ტესტი იქნა ჩატარებული.
დადასტურდა COVID-19-ის 59 შემთხვევა (6%). აქედან 31 ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებების
პერსონალი იყო, დანარჩენი - მათი ოჯახის წევრები და ახლო კონტაქტები. 57 გამოჯანმრთელდა. სიკვდილის
შემთხვევები არ არის. კარანტინი მუნიციპალიტეტში თითქმის თვენახევარი გაგრძელდა. მაგრამ სამედიცინო
პერსონალმა, ეპიდემიოლოგებთან ერთად და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დახმარებით,
მოახერხა პრობლემის დაძლევა. დღესდღეობით თეთრიწყაროში არ არის დაფიქსირებული შემთხვევები.
გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ 2019 წელს ჩატარებული ადგილობრივი მოსახლეობის
კვლევის თანახმად, კვლევის მონაწილეთა 24.3%-მა (მამაკაცების 26.3%-მა და ქალების 22.7%-მა)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა და მომსახურებები შეაფასეს როგორც
„სრულიად დამაკმაყოფილებელი“, ხოლო 16.9%-მა როგორც სრულიად არადამაკმაყოფილებელი
(შეფასება „სრულიად არადამაკმაყოფილებელი“ ჭარბობდა 18-24 წლის მონაწილეებს [40.5%] შორის).
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ეფექტი/შედეგები

P2 - (საზოგადოება) - (ჯანმრთელობის ასპექტი) - პრობლემების ხე

ცხოვრების გაუარესებული დონე

მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუარესებული მდგომარეობა

COVID-19-ის გავრცელების გაზრდილი რისკი

გაზრდილი ავადობა და სიკვდილობა

მკვდრადშობადობის გაზრდილი რისკი

1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
jobs, dependence on subsistence farming
ჯანდაცვის მომსახურებების გამოყენების დაბალი მაჩვენებელი

მიზეზები

ძირითადი პრობლემა
ხელმისაწვდომ, ხარისხიან ჯანდაცვაზე წვდომის უკმარისობა

1. სუსტი პირველადი ჯანდაცვა

1.1 პირველადი ჯანდაცვის გაუმართავი ინფრასტრუქტურა

1.2. სამედიცინო პერსონალის დაბალი კვალიფიკაცია

2. სამედიცინო დაწესებულებები არ არის სათანადოდ აღჭურვილი

2.1. სამედიცინო დაწესებულებების მართვა ძალზე სუსტია

3. ანტენატალური ზრუნვის მომსახურებების არარსებობა

3.1. მეან-გინეკოლოგთა დაბალი კვალიფიკაცია

2.2. შეზღუდული ფინანსური და გეოგრაფიული წვდომა მედიკამენტებზე

1.3 პაციენტთა დაბალი ჩართულობა

ყველა სექტორისთვის საერთო COVID-19

ყველა სექტორისთვის საერთო სიღარიბის დონე
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P2 - (საზოგადოება) - (ჯანმრთელობის ასპექტი) - შემოთავაზებული ინტერვენციები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე შეჯამება. ეს ინტერვენციები დადგენილია ფართოდ განსაზღვრული
ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც რეკომენდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ
როგორც სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიდგომა ამ პრიორიტეტისთვის - „საზოგადოება“, ჯანდაცვის ასპექტების შესაბამისად. ყველა შემოთავაზებული
ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა ამ დოკუმენტის დანართშია წარმოდგენილი.
1. Lack of highly productive and highly paying non-farming

შემოთავაზებული
jobs, dependence on subsistence farming დეტალური შენიშვნები
ინტერვენციები

რელევანტურობა
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებისთვის

OECD-ის პოლიტიკის
ინსტრუმენტი
• საბაზისო
ჯანმრთელობის
უზრუნველყოფა

• P2-HE02 – სოფლის
პირველადი
ჯანდაცვის
დაწესებულებათა
გაუმჯობესების
პროგრამა

ეკონომიკური ზრდა და განვითარება ჯანმთელ მოსახლეობაზეა
დამოკიდებული. ჯანდაცვის სისტემაში ინვესტირებას გაფართოების
ეფექტიც აქვს, რომელიც აძლიერებს ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას,
მათ შორის ღირსეული სამუშაო ადგილების შექმნის მეშვეობით.
მიზნობრივი ინვესტირება ჯანდაცვის სისტემაში, მათ შორის ჯანდაცვის
სისტემაში მომუშავე ადამიანებში, ხელს უწყობს ეკონომიკურ
ზრდას: უზრუნველყოფს უკეთეს ეკონომიკურ შედეგებს, სოციალურ
დაცვას და ერთობას, ინოვაციას და სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიურ
უსაფრთხოებას.

• საბაზისო ფიზიკურ
ინფრასტრუქტურაში
ინვესტიციების
ხელშეწყობა

• P2-HE03 სამედიცინო
პერსონალის
უწყვეტი
სამედიცინო
განათლების
უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მომსახურების ხარისხი დამოკიდებულია ჯანდაცვის
სისტემაში მომუშავე ადამიანებზე - ახალგაზრდა, კარგად მომზადებულ
და მოტივირებულ ადამიანებზე, რათა უზრუნველყოს მაღალი
ხარისხის სამედიცინო მომსახურება. კვალიფიციური პერსონალი
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს
კლინიკური ზრუნვა როგორც პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში,
ისე საავადმყოფოებში; ასევე მნიშვნელოვანია პაციენტის, ოჯახისა და
თემის ჩართვისა და გაძლიერებისთვის.

• სამედიცინო
პერსონალისთვის
უწყვეტი სამედიცინო
განათლების
უზრუნველ-ყოფა

• P2-HE04- სოფლის
სამედიცინო
პერსონალისთვის
ინტერნეტზე წვდომა

COVID-ის ეპოქაში, ონლიან კომუნიკაციაზე ფართოდ გადასვლის
პირობებში, ინტერნეტზე წვდომა პრიორიტეტული საკითხი უნდა იყოს.
შესაბამისად, არსებითად მნიშვნელოვანია სოფლის ექიმებისა და
ექთნებისათვის ინტერნეტზე წვდომის გაუმჯობესება. საქართველოში
გამოწვევაა ჯანდაცვის ელექტრონულ საინფორმაციო სისტემაზე
გადასვლა. მაგრამ ექიმებისა და ექთნებისთვის სავალდებულოა
ყოველწლიური სამედიცინო ფორმის ელექტრონულ ფორმატში შევსება.
ინტერნეტზე წვდომას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სამედიცინო
პერსონალის უწყვეტი სამედიცინო განათლებისთვის, ასევე მთელი
ქვეყნის მასშტაბით ჯანდაცვის ელექტრონული საინფორმაციო
სისტემის შემოღებისთვის.

• საინფორმაციო
ტექნოლოგიებზე
წვდომის და მათი
გამოყენების
ხელშეწყობა

• COVID-19

დედათა, პერინატალური და ახალშობილთა ჯანმრთელობა მნიშვნე
ლოვანია ყველა ადამიანისთვის, საზოგადოებისა და ქვეყნისათვის
და იგი როგორც ადამიანის უფლებების, ისე ჯანმრთელობისა და
კეთილდღეობის თვალსაზრისით განხილული უნდა იქნეს როგორც
უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი.

• სიღარიბის დონე

• P2-HE01 - დედათა და
ბავშვთა ჯანდაცვის
პროგრამა

ყველა სექტორისთვის საერთო
პროგრამები
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ადგილობრივი საზოგადოების ახალგაზრდული ასპექტი

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული ასპექტი რამდენიმე მნიშვნელოვან კომპონენტს შეიცავს: განათლებას,
ეკონომიკურ გაძლიერებას, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობას და ჩართულობას, სპორტს და
კულტურულ ცხოვრებას.

განათლება

ერთ-ერთი გამოწვევა ახალგაზრდების განვითარებისთვის განათლებაა. პროფესიული განათლების
და სამეწარმეო უნარების მქონე ახალგაზრდების რაოდენობა მცირეა, რაც აფერხებს არაფერმერული
მეწარმეობის განვითარებას. უცხო ენების ცოდნის დონეც დაბალია, რაც მნიშვნელოვანია ფაქტორია
ტურიზმის განვითარებისთვის.
მუნიციპალიტეტში 28 საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაა, სადაც 2,955 მოსწავლე
სწავლობს. 2005 წელთან შედარებით, 2020 წელს მოსწავლეთა რაოდენობა 3,283-დან 2,955 მოსწავლემდე
- 9.9%-ით შემცირდა.60 საქსტატის 2014 წლის მონაცემებით, 15-დან 29 წლამდე ახალგაზრდების 13.4%-ს აქვს
უმაღლესი განათლება, ხოლო 9%-ს პროფესიული განათლება.61 ახალგაზრდებმა, რომლებმაც საშუალო
სკოლა დაამთავრეს, ცუდად იციან ინგლისური ენა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ტურიზმის
განვითარებისთვის. მიუხედავად მუნიციპალურ სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში ჩატარებული ფართო
სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა, ინფრასტრუქტურული პრობლემები კვლავ არსებობს.
მუნიციპალიტეტში არ არსებობს პროფესიული სასწავლებლები, მაგრამ არის არასამთავრობო
ორგანიზაციები, რომლებიც პროფესიული სწავლების პროგრამებს ან პროექტებს ახორციელებენ, როგორიც
არის, მაგალითად, კოდის სათემო განათლების ცენტრი და წინწყაროს სათემო ფონდი „კოდორი 2013“, ასევე
მუნიციპალური ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურისა და სპორტის ცენტრი“.
ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დედაქალაქთან და სასწავლო დაწესებულებებთან სიახლოვის გამო
ხელმისაწვდომია უმაღლესი და პროფესიული განათლება. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივ შრომით
ბაზარზე აღინიშნება სოფლის მეურნეობის, ტურიზმისა და მშენებლობის სფეროებში პროფესიული
კადრების ნაკლებობა. ასევე საჭიროა ადამიანების პროფესიული გადამზადება.
ახალგაზრდები, რომლებიც არ სწავლობენ, არ არიან დასაქმებულები და არ გადიან ტრენინგებს/წვრთნას.
საქართველოში საკმაოდ მაღალია იმ ახალგაზრდების წილი, რომლებიც არ სწავლობენ, არ არიან
დასაქმებულები და არ გადიან ტრენინგებს/წვრთნას. საქსტატის მონაცემების მიხედვით, 2018 წელს იმ
ახალგაზრდების წილი, რომლებიც არ სწავლობენ, არ არიან დასაქმებულები და არ გადიან ტრენინგებს/
წვრთნას, 31.6% იყო,62 მაშინ, როცა მსოფლიო ბანკის მიერ ცოტა ხნით ადრე ჩატარებული კვლევა გვაჩვენებს,
რომ ამგვარი ახალგაზრდების წილი 2014 წელს 32.4% იყო.63 სამწუხაროდ, აღნიშნული მონაცემები მხოლოდ
ქვეყნის დონეზეა დაანგარიშებული, თუმცა არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მუნიციპალური დონის
მონაცემები ბევრად უკეთესი არ იქნება. ქვემოთ მოცემული ცხრილი გვაჩვენებს, რომ იმ ახალგაზრდების
წილი, რომლებიც არ სწავლობენ, არ არიან დასაქმებულები და არ გადიან ტრენინგებს/წვრთნას, ქვემო
ქართლის რეგიონში 34.04%-ია, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია შიდა ქართლის, სამეგრელოზემო სვანეთისა და კახეთის რეგიონების შემდეგ.64

60.

საქსტატი, 2020

62.

საქსტატი, 2018 (ქვეყნის დონე)

64.

„იმ ახალგაზრდების, რომლებიც არ სწავლობენ, არ არიან დასაქმებულები და არ გადიან ტრენინგებს/წვრთნას (NEET), შეფასება“ - ტექნიკური დახმარება
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდული საკითხების სამინისტროსათვის, მსოფლიო ბანკი, ივნისი, 2017; საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის
განხორციელების სამოქმედო გეგმის შეფასება (ქვეყნის დონე); საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS),
პოლიტიკის დოკუმენტი „იმ ახალგაზრდების შესახებ, რომლებიც არ სწავლობენ, არ არიან დასაქმებულები და არ გადიან ტრენინგებს/წვრთნას“. ავტორი:
თინათინ რამიშვილი (რეგიონული დონე).

61.

63.

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014, საქსტატი

„იმ ახალგაზრდების, რომლებიც არ სწავლობენ, არ არიან დასაქმებულები და არ გადიან ტრენინგებს/წვრთნას (NEET), შეფასება“ - ტექნიკური დახმარება
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდული საკითხების სამინისტროსათვის, მსოფლიო ბანკი, ივნისი, 2017; საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის
განხორციელების სამოქმედო გეგმის შეფასება (ქვეყნის დონე).
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ახალგაზრდები, რომლებიც არ სწავლობენ, არ არიან დასაქმებულები და არ გადიან ტრენინგებს/წვრთნას,
საქართველოში, რეგიონების მიხედვით
რეგიონი

კახეთი

თბილისი

%

37.47

29.27

შიდა ქართლი

43.54

ქვემო ქართლი

34.04

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

31.69

სამცხე-ჯავახეთი

26.24

გურია

27.78

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

42.27

მცხეთა-მთიანეთი

27.88

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

31.41

წყარო: მსოფლიო ბანკი

ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერება

ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერება მნიშვნელოვანი საშუალებაა ახალგაზრდების პოტენციალის
სრულად რეალიზების ხელშესაწყობად. ამიტომ მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის ისეთი ცოდნისა
და უნარების გადაცემა, რომლებიც დაეხმარება მათ დასაქმებასა და მეწარმეობაში. აუცილებელია ისეთი
ზომების გატარება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მათი შესაძლებლობების რეალიზაციას და ეკონომიკურ
საქმიანობაში ჩართვას. ახალგაზრდების ეკონომიკური გაძლიერების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია
ახალგაზრდების მოტივაციისა და მეწარმეობის შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლება, სასწავლო
და პროფესიული უნარების განვითარება, ფინანსურ რესურსებზე წვდომის გაზრდა, ახალგაზრდების
მეწარმეობის მიზნობრივი პროგრამების განხორციელების დაწყება და ა.შ.
შემოსავლის წყაროები. საინტერესოა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების შეფასება
შემოსავლის წყაროების მიხედვით. სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ 15-29 წლის ახალგაზრდების
51.4% სხვის კმაყოფაზეა, 11.5%-ს კი საკუთარი ფერმებიდან აქვს შემოსავალი. ახალგაზრდების 15.4%
შემოსავალს დაქირავებით მუშაობიდან იღებს, ხოლო ახალგაზრდების 8.6% სოციალურ დახმარებაზეა
დამოკიდებული, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია.65
15-29 წლის მოსახლეობა შემოსავლის ძირითადი წყაროების მიხედვით
სხვის კმაყოფაზე მყოფი

შემოსავალი

შემოსავალი საკუთარი ფერმებიდან

ხელფასი დაქირავებით მუშაობიდან ან სხვა რეგულარული ანაზღაურება
შემოსავალი ინდივიდუალური შრომითი საქმიანობიდან
ფულადი გზავნილები უცხოეთიდან

რაოდენობა
2131
478

640
170
12

სხვა

129

პენსია

41

არ არის დაკონკრეტებული

85

მთავრობის მხრიდან დახმარების სხვა ფორმები

83

სოციალური დახმარება

358

სულ

4140

შემოსავალი საკუთარი საწარმოდან
შემოსავალი ქონებიდან

65.

0
0

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014, საქსტატი.
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ეკონომიკური აქტივობა და მონაწილეობა. მოსახლეობის გამოკითხვამ სოფლის არაფერმერული
ეკონომიკური საჭიროებების შესახებ გამოავლინა, რომ თეთრიწყაროში გამოკითხული ახალგაზრდების
24% დასაქმებულია, 46% - უმუშევარი, ხოლო 29.9% არ შედის სამუშაო ძალაში. სხვა მუნიციპალიტეტებში
ახალგაზრდებს შორის დასაქმების საშუალო მაჩვენებელი უფრო მაღალია (43.2%), ხოლო უმუშევრობის
მაჩვენებელი უფრო დაბალი (33.9%).
დასაქმებული ახალგაზრდების 12.2% კერძო სექტორში მუშაობს, 6.2% - საჯარო სექტორში, ხოლო 2.6%
თვითდასაქმებულია. სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით ახალგაზრდების უფრო დაბალი წილია
დასაქმებული კერძო სექტორში (10.1%), მაშინ, როცა საჯარო სექტორში დასაქმების (6.7%) და თვითდასაქმების
(16.9%) წილი უფრო მაღალია.
მოსახლეობის გამოკითხვამ სოფლის არაფერმერული ეკონომიკური საჭიროებების შესახებ თეთრიწყაროს
სოფლებში გამოავლინა სამეწარმეო საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობის საკითხები. გამოკითხული
ახალგაზრდების 21.9%-ს არ უფიქრია ბიზნესის წამოწყების შესახებ, 67%-ს უფიქრია, მაგრამ არ ჰქონდა ამის
შესაძლებლობა და მხოლოდ 11.1%-მა წამოიწყო ან გეგმავს ბიზნესის წამოწყებას. საშუალო შედეგები სხვა
მუნიციპალიტეტებში შემდეგია: იმ ახალგაზრდების საშუალო წილი, რომლებსაც არ უფიქრიათ ბიზნესის
წამოწყების შესახებ, ოდნავ მაღალია (39.1%), იმათი, ვისაც უფიქრია, მაგრამ არ ჰქონდა ამის შესაძლებლობა
- უფრო დაბალი (48.1%) და დაახლოებით ისეთივე რაოდენობამ (12.7%) წამოიწყო ან გეგმავს ბიზნესის
წამოწყებას.
კვლევის ზემოთ აღნიშნული შედეგები გვაჩვენებს, რომ იმ ახალგაზრდების 87.0%-ს, ვისაც უფიქრია ბიზნესის
წამოწყების შესახებ, არა აქვს საკმარისი რესურსები ამის გასაკეთებლად.66
ადგილობრივი ახალგაზრდების შესაბამისი ინიციატივები. მონაწილეობის თვალსაზრისით უნდა აღინიშნოს
EU4Youth-ის ინიციატივა „სოციალური მეწარმეობა სომხეთსა და საქართველოში“ (SEAG). პროექტი ხელს
უწყობს ახალგაზრდების სამეწარმეო პოტენციალის განვითარებას სოციალური მეწარმეობის სფეროში.
მისი კონკრეტული მიზნებია სოციალური ინტეგრაციის, დასაქმების, ღირსბული სამუშაოს, ინკლუზიის და
უთანასწორობის შემცირების ხელშეწყობა. პროექტი ასევე მიზნად ისახავს კრეატიული ახალგაზრდებისთვის
აუცილებელი ცოდნისა და უნარების გადაცემას მდგრადი სოციალური საწარმოების შესაქმნელად. პროექტში
მონაწილე ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა, გაიუმჯობესონ უნარები, ცოდნა და შესაძლებლობები და
მიიღონ დახმარება ფინანსებზე, ბიზნესის მხარდამჭერ სტრუქტურებსა და ქსელებზე წვდომის გაზრდის
და ბაზრის ძირითად მხარეებთან ურთიერთობის შესაძლებლობის მეშვეობით. პროექტს „მერსი კორფსი“საქართველო ახორციელებს.67
კიდევ ერთი პროგრამა, რომელშიც ახალგაზრდებს შეუძლიათ მონაწილეობა, ორგანიზებულია ასოციაციის
„სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“ მიერ, ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით.
დასაქმების პროგრამა განკუთვნილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები აქტიური და
მოტივირებული სამსახურის მაძიებლებისთვის და მხარს უჭერს მათ ინტეგრაციას შრომით ბაზარზე.
პროგრამა ეხმარება უმუშევარ დევნილებს და ადგილობრივ მცხოვრებლებს სოციალურ და შრომით
ინტეგრაციაში, კარიერის დაგეგმვასა და სამსახურისთვის საჭირო უნარების განვითარებაში.68

ახალგაზრდების ჩართულობა სამოქალაქო/საზოგადოებრივ ცხოვრებაში

საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით, ახალგაზრდული პოლიტიკის
განვითარების მთავარი სტრატეგიული მიმართულება ახალგაზრდების მონაწილეობაა. ახალგაზრდების
მონაწილეობა გულისხმობს მათ აქტიურ ჩართულობას სამოქალაქო, საზოგადოებრივ, კულტურულ,
პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებებში უაღრესად
მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა პროცესში. როდესაც ახალგაზრდები აქტიურები
არიან, ეს ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესი ინკლუზიურია და სხვადასხვა ჯგუფის
ინტერესებს ასახავს. ამას გარდა, გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში ახალგაზრდების ინტერესებისა
და საჭიროებების გათვალისწინება მდგრადი განვითარების არსებითი წინაპირობაა.

66.
67.

68.

მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, პროექტი „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.
https://www.seag.ge/
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თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდები მონაწილეობის და სოციალური ინტეგრაციის
თვალსაზრისით საკმაოდ პასიურები არიან. საზოგადოებაში ინფორმირებულობის დაბალი დონე იწვევს
პრობლემებს სხვადასხვა სოციალურ თუ გარემოსდაცვით საკითხთან დაკავშირებით, ამიტომ ცვლილების
მისაღწევად ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი ინფორმირებულობის გაზრდაა. ამის მიღწევა შესაძლებელია
სხვადასხვა შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიის მხარდაჭერით. მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით
ახალგაზრდებთან ინტენსიური მუშაობა, ასევე მნიშვნელოვანია მოტივირებული და დამოუკიდებელი
ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების და არაფორმალური საგანმანათლებლო აქტივობების
მხარდაჭერა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია „თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრი“ ახალგაზრდების პირველი
საზოგადოებრივი ორგანიზაციაა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში. ის მიზნად ისახავს ძლიერი
სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს შორის
სამოქალაქო საკითხებში ინფორმირებულობის გაზრდას; ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი ცხოვრების
წესის პოპულარიზაციას; მოხალისეობის პოპულარიზაციას და განვითარებას; ქალების, ახალგაზრდების,
დევნილების, ეთნიკური უმცირესობების, ეკომიგრანტების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების
უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვას. ცენტრის მნიშვნელოვანი მიღწევაა, რომ ორგანიზაციას ამჟამად
აქვს სამუშაო სივრცე და სივრცე შეხვედრებისათვის, რომელიც მას მუნიციპალიტეტმა 2018 წელს უფასოდ
გადასცა. შენობა არა მხოლოდ ცენტრის სამუშაო სივრცეა, არამედ ადგილიც ახალგაზრდების შესაკრებად.69
„ახალგაზრდული ცენტრის“ მოხალისეებმა, მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით, უმნიშვნელოვანესი
როლი შეასრულეს COVID-19-ით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებაში და სხვადასხვა საინფორმაციო
კამპანიის ორგანიზებაში. აღსანიშნავია, რომ ამ პროცესში მოხალისე ახალგაზრდებს დიდი ფსიქოლოგიური
სტრესის გადალახვა მოუხდათ, რომელიც გამოწვეული იყო მუნიციპალიტეტის სრული იზოლაციით და
COVID-19-ით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროცესში სოციალურად უმწეო ადამიანებთან
კომუნიკაციით.70
თეთრიწყაროს ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ხელს უწყობს მოქალაქეთა
მონაწილეობისკენ მიმართული ინსტრუმენტებისა და მექანიზმების განვითარებას, ასევე მხარს უჭერს
სათემო და სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სტიმულირებას და განვითარებას.71
მუნიციპალურ დონეზე არ არსებობს ოფიციალურად მიღებული ადგილობრივი ახალგაზრდული სტრატეგია.
მუნიციპალური ორგანოს თანამშრომლებს, რომლებიც ახალგაზრდულ საკითხებზე არიან პასუხისმგებლები,
არასოდეს მიუღიათ მონაწილეობა პროფესიული განვითარების პროგრამებში, თუმცა აქვთ შესაძლებლობა,
დაესწრონ სხვადასხვა საგანმანათლებლო ტრენინგებს-სემინარებს. არ არსებობს გადაწყვეტილებათა
მიღების პროცესში ახალგაზრდების მონაწილეობის მექანიზმები. მუნიციპალიტეტს აქვს სხვადასხვა
ახალგაზრდული და სათემო სოციალური ინიციატივების მხარდასაჭერი პროგრამა. ადგილობრივ
ახალგაზრდებთან და სოციალურ ქსელებთან შეხვედრებზე დაყრდნობით ჩატარდა ადგილობრივი
ახალგაზრდების საჭიროებათა შეფასება. არ არსებობს აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციები,
რომლებსაც ახალგაზრდები უდგანან სათავეში.

სპორტი და კულტურა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სპორტის ცენტრი კულტურისა და სპორტის სფეროში
მომსახურებებს უზრუნველყოფს. სპორტის სფეროში არსებობს 8 მიმართულება - ფეხბურთის, კრივის,
რაგბის, მკლავჭიდის, სამბოს, კარატეს, ძიუდოს და ფრენბურთის. მუნიციპალურ ცენტრში გაერთიანებულია
ხელოვნების 19 სხვადასხვა მიმართულება, 2 ქორეოგრაფიული სექცია, ხალხური ცეკვისა და სიმღერის
4 ანსამბლი და პოპმუსიკის სექცია ბავშვებისათვის. ცენტრის დაქვემდებარებაში 9 მუნიციპალური
ბიბლიოთეკა შედის, წელიწადში 300 ვიზიტორით.72
დღესდღეობით არსებულ რესურსებზე დაყრდნობით, მუნიციპალიტეტს სჭირდება ბევრად უფრო კარგ
მდგომარეობაში მყოფი, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კულტურული, საგანმანათლებლო და
სპორტული შენობები - მუზეუმი, კინოთეატრი თუ სპორტული კომპლექსი.
69.

ააიპ „თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრის“ სტრატეგიული განვითარების გეგმა.

71.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და პროგრამა; საჯარო მონაცემები.

70.

72.

ინტერვიუ „თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრის“ ხელმძღვანელთან.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და პროგრამა; საჯარო მონაცემები.
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ძირითადი გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ სფეროში შემდეგი გამოწვევები და საჭიროებები იქნა იდენტიფიცირებული:
გამოწვევები

• ახალგაზრდებისთვის
რეკრეაციულ და სპორტულ
აქტივობებზე წვდომის
ნაკლებობა

• ახალგაზრდებს შორის პირადი
განვითარებისა და სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის ნაკლებობა

• „თეთრიწყაროს ახალგაზრდული
ცენტრის“ ინსტიტუციური
მდგრადობის ნაკლებობა

• ახალგაზრდებს შორის არსებული
პროგრამების, მომსახურებებისა
და შესაძლებლობების შესახებ
ინფორმირებულობის დაბალი
დონე

საჭიროებები

•
•
•
•
•

•

COVID-19-ით დაზარალებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა სრულ
იზოლაციასთან დაკავშირებული სტრესის დაძლევაში

ადგილობრივი ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების
განვითარების ხელშეწყობა

უმცირესობების წარმომადგენელი და დევნილი ახალგაზრდების
ჩართვა

მოხალისეობისა და ახალგაზრდების ინიციატივების
პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა

ძირითადი პერსონალური კომპეტენციების განვითარება,
რომლებიც დაეხმარება ახალგაზრდებს ცხოვრებისეული
გამოწვევების დაძლევაში

ადგილობრივი მუნიციპალური სამსახურის ახალგაზრდების
საკითხებზე პასუხისმგებელი თანამშრომლების პროფესიული
დონის ამაღლება
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ეფექტი/შედეგები

P2 - (საზოგადოება) - (ახალგაზრდული ასპექტი) - პრობლემების ხე
სოციალურად მოწყვლადი ახალგაზრდების
გაზრდილი რაოდენობა

1. Lack
of highlyფსიქოლოგიურად
productive and highly
paying non-farming
COVID-19-ით
დაზარალებული
jobs, dependence
on subsistence farming
ახალგაზრდები

დაბალი აქტიურობა კულტურულ
და სპორტულ ცხოვრებაში

ორგანიზების უნარის
ნაკლებობა

დაბალია ახალგაზრდების ჩართულობა ტურიზმის
და მასთან დაკავშირებულ სფეროებში

მოხალისეობრივი აქტივობების
ნაკლებობა

მიზეზები

ძირითადი პრობლემა
სამოქალაქო/საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების ჩართვისთვის და მათი ეკონომიკური გაძლიერებისთვის პირობების არარსებობა

1. მუნიციპალური სტრუქტურების თანამშრომელთა
პროფესიული განვითარება ახალგაზრდების თანამედროვე
საჭიროებებთან და გამოწვევებთან დაკავშირებით

2. არაფორმალური
საგანმანათლებლო პროგრამების
არარსებობა

3. სამოქალაქო და საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში ახალგაზრდების
ჩართულობის ნაკლებობა

1.1 პერსონალური
უნარების განვითარების
შესაძლებლობის არარსებობა

2.1 ახალგაზრდული ორგანიზაციების
მდგრადი განვითარებისთვის
რესურსების ნაკლებობა

3.1 COVID-19-ით დაზარალებული
ახალგაზრდების
მხარდაჭერა

ყველა სექტორისთვის საერთო -

ყველა სექტორისთვის საერთო -

ყველა სექტორისთვის საერთო -
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P2 - (საზოგადოება) - (ახალგაზრდული ასპექტი) - შემოთავაზებული ინტერვენციები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე შეჯამება. ეს ინტერვენციები დადგენილია ფართოდ განსაზღვრული
პოლიტიკის ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც რეკომენდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ როგორც
სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიდგომა ამ პრიორიტეტისთვის - „საზოგადოება“, ახალგაზრდული საკითხების შესაბამისად. ყველა შემოთავაზებული
ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა ამ დოკუმენტის დანართშია წარმოდგენილი.
1. Lack of highly productive and highly paying non-farming

შემოთავაზებულიjobs, dependence on subsistence farming
ინტერვენციები
• P2-YU01 - ახალგაზრდული
ბანაკი COVID-19-ით
დაზარალებული
ახალგაზრდებისათვის

• P2-YU02 – ადგილობრივი
ახალგაზრდული
არასამთავრობო
ორგანიზაციის
ჩამოყალიბების
ხელშეწყობა

დეტალური შენიშვნები

ახალგაზრდების მონაწილეობისა და ინფორმირებულობის გაზრდის ხელშეწყობა ადგილობრივი
მუნიპალიტეტის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ახალგაზრდების ჩართვა ტრენინგებში, ბანაკებში და
სოციალურ აქტივობებში დაეხმარება მათ COVID -19-ის შედეგების დაძლევაში. ახალგაზრდული ბანაკის
იდეის განხორციელება ხელს შეუწყობს მათ ჯანსაღ ფიზიკურ და ფსიქიკურ განვითარებას, რაც მისცემს
მათ შესაძლებლობას, მომავალში ახალი იდეების მეშვეობით საკუთარი მუნიციპალიტეტი კიდევ
უფრო მიმზიდველად აქციონ. ამას გარდა, ამ ტიპის აქტივობა დაეხმარება პერსონალური უნარების
განვითარებას და შეამცირებს დიდ ურბანულ ცენტრებში მიგრაციას.

საზოგადოებრივ და სამოქალაქო ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის ერთ-ერთი გზა შეიძლება
იყოს მათი ჩართვა ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციებში. პროექტის განხორციელება ხელს
შეუწყობს ახალგაზრდების დემოკრატიულ მონაწილეობას ადგილობრივი თემისა და საზოგადოების
ცხოვრებაში. ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრობა იძლევა თვითგანვითარების
შესაძლებლობას, ასევე ისეთი საკითხების შესახებ ცოდნის შეძენის შესაძლებლობას, როგორიც არის
გარემოს დაცვა, თანასწორი უფლებები, საზოგადოებრივ და სამოქალაქო ცხოვრებაში მონაწილეობა,
შესაძლებელს ხდის კომუნიკაციის და სხვა სასარგებლო უნარების შეძენას. ის ახალგაზრდებს აძლევს
საშუალებას, გამოთქვან თავიანთი სათქმელი საკუთარი თემის თუ სხვა ახალგაზრდების სახელით
ადგილობრივი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და გამოწვევებთან გასამკლავებლად.

რელევანტურობა
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებისთვის

პოლიტიკის
ინსტრუმენტი
• განათლებისა
და ტრენინგის
მიწოდება

• სოციალური
კაპიტალის შექმნა

• P2-YU03 - მნიშვნელოვანი
პერსონალური
კომპეტენციები
ეკონომიკური
გაძლიერებისათვის

ახალგაზრდების ადგილობრივი საჭიროებების შესწავლამ გამოავლინა, რომ აღინიშნება სამეწარმეო
კომპეტენციებისა და ცოდნის ნაკლებობა, რაც მნიშვნელოვანი საკითხია თვითდასაქმების
შესაძლებლობების შესაქმნელად. სამეწარმეო კომპეტენცია გულისხმობს ადამიანის უნარს,
ისარგებლოს შესაძლებლობებით და იდეებით და გარდაქმნას ისინი ფასეულობად სხვა
ადამიანებისათვის. სამეწარმეო კომპეტენციები ეყრდნობა კრეატიულობას, რომელიც მოიცავს
წარმოსახვის უნარს, სტრატეგიულ აზროვნებას და პრობლემების გადაწყვეტას, ასევე კრიტიკულ და
კონსტრუქციულ ფიქრს მიმდინარე კრეატიული პროცესებისა და ინოვაციის განმავლობაში.

• განათლებისა
და ტრენინგის
მიწოდება

• P2-YU04 - მოხალისეები
მოქმედებაში

პროგრამის მიზანია მოხალისეობის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებს შორის სამოქალაქო საკითხების
შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდა და მოხალისეობის გარშემო არსებული სტერეოტიპების
დამსხვრევა. პროგრამა იძლევა საზოგადოებრივ და სამოქალაქო ცხოვრებაში ახალგაზრდების
მონაწილეობის გაფართოების, ინიციატივის გამოჩენისა და ისეთი აქტივობების განხორციელების
შესაძლებლობას, რომლებიც შეესატყვისება ადგილობრივი თემების საჭიროებებს და კონკრეტულ
პირობებს.

• სოციალური
კაპიტალის შექმნა

• P2-YU05 - ახალგაზრდების
საკითხებზე
პასუხისმგებელი
მუნიციპალური
თანამშრომელების
განვითარების პროგრამა

როგორც ახალგაზრდების, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტიური მონაწილეობა და
ჩართულობა ახალგაზრდების გაძლიერების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. ახალგაზრდებთან
დაკავშირებულ საკითხებზე მომუშავე ადამიანური კაპიტალი მუნიციპალურ დონეზე ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. არასაკმარისი ყურადღება ეთმობა იმ თანამშრომლების განვითარებას და
პროფესიულ ზრდას, რომლებიც ახალგაზრდებთან მუშაობენ.

ყველა სექტორისთვის საერთო
პროგრამები

• მთავრობის
ქმედუნარიანობის
განვითარება
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ადგილობრივი საზოგადოების გენდერული ასპექტი

მდგრადი განვითარების მიზნების 2030 წლის დღის წესრიგის მე-5 მიზანია გენდერული თანასწორობა.
ამ მიზნის ამოცანაა გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა ქალისა და გოგონას გაძლიერება.
ქალებისა და გოგონების დისკრიმინაციის აღმოფხვრა არა მხოლოდ ადამიანის ძირითადი უფლებაა,
არამედ მდგრადი მომავლისთვისაც უმნიშვნელოვანესია.
სოციალური მდგომარეობის მიმოხილვა. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში გადაწყვეტილების მიმღებ
თანამდებობაზე ქალების მონაწილეობა ძალიან დაბალია. ქალაქის საბჭოში მხოლოდ 4 ქალია, მაშინ,
როცა მამაკაცების რაოდენობა 31-ია. ხელმძღვანელ პოზიციებზე 1 ქალი და ნული მამაკაცია. მერიაში
ხელმძღვანელ პოზიციებზე 18 მამაკაცი და მხოლოდ 10 ქალია. მერის მოადგილეებს შორის 1 ქალი და 2
მამაკაცია.73
2018 წელს, მუნიციპალიტეტის №226 დადგენილებით, დაარსდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გენდერული
თანასწორობის საბჭო. საბჭო 17 წევრისგან შედგება (10 ქალი და 7 მამაკაცი).74 გენდერული თანასწორობის
საბჭოს შემადგენლობაში არ არის სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი.
გენდერული თანასწორობის საბჭომ დაამტკიცა მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის სამოქმედო
გეგმა 2018-2019 წლებისათვის. გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებაა (მუხლი
2.7, მუხლი 2.8), რომლის თანახმად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პროგრამები და აქტივობები, რომლებიც
ხელს უწყობს მოსახლეობის დასაქმებას, მათ შორის პროფესიული კრეატიული საგანმანათლებლო
პროგრამები სოფლად მცხოვრები ქალებისათვის და სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის. გეგმის
მიხედვით, ასევე უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ფინანსური მონაწილეობა მიკრო და მცირე ბიზნესის
მხარდამჭერ პროგრამებში.
მუნიციპალიტეტში 2013 წლიდან ქალთა ოთახი ფუნქციონირებს. ქალთა ოთახის მიერ შემოთავაზებული ერთერთი მომსახურებაა ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობისა და მათი უნარების გაუმჯობესების
ხელშეწყობაა. ქალთა ოთახს არა აქვს ინფორმაცია ვიზიტორთა ზუსტი რაოდენობის შესახებ გენდერის
მიხედვით. სამოქმედო გეგმის საფუძველზე პროგრამების განსახორციელებლად ბიუჯეტი არ ყოფილა
გამოყოფილი. ქალთა ოთახის კოორდინატორი გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირია. ქალთა
ოთახის ფეისბუქის გვერდი პრაქტიკულად არ მუშაობს.75
სამოქალაქო საზოგადოება. მუნიციპალიტეტში სამი არასამთავრობო ორგანიზაციაა - თეთრიწყაროს
ახალგაზრდული ცენტრი, კოდის სათემო განათლების ცენტრი და წინწყაროს სათემო ფონდი „კოდორი“.
სამივე ორგანიზაცია ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის (თეთრიწყაროს ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის)
წევრია.
თეთრიწყაროს ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი მრავალსექტორული თანამშრომლობის პლატფორმაა,
რომელიც აერთიანებს სამოქალაქო, კერძო და საჯარო სექტორებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი განვითარების სტიმულირების მიზნით, ადგილობრივი განვითარების დაბალანსებული,
მონაწილეობითი და ინკლუზიური სტრატეგიის მეშვეობით. თეთრიწყაროს ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი
2017 წლის აგვისტოს ბოლოს ჩამოყალიბდა ევროკავშირის LEADER მიდგომაზე დაყრდნობით, რომელიც
სოფლის განვითარების ინიციატივებზეა მიმართული. ადგილობრივ სამოქმედო ჯგუფში თეთრიწყაროს
107 მცხოვრებია გაერთიანებული ოცივე თემიდან, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების
წარმომადგენლები, ასევე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილები და ეკომიგრანტები, რომელთაგან
40% ქალები და დაახლოებით 30% ახალგაზრდები არიან.76 მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად მიღებული
ინფორმაციის ანალიზზე დაყრდნობით, ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის საბჭოს წევრებმა ქალთა
ჩართულობა თავიანთი ყველა სტრატეგიული სფეროსთვის საერთო საკითხად დასახეს.77
ნდობა საინფორმაციო სისტემებისადმი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას დიდი ნდობა აქვს გაეროს,
ევროკავშირის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც
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გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექნიზმის რუკა, 2020, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი.

75.
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ქალებისა და გარემოს საკითხებზე მუშაობენ, ასევე საინიციატივო ჯგუფების მიმართ. ყველაზე მაღალია
ნდობა გაეროს და ევროკავშირის მიმართ. ქალების 72.3% და მამაკაცების 60.6% ენდობა გაეროს, ხოლო
ქალების 72.1% და მამაკაცების 66.9% ენდობა ევროკავშირს. ასევე მაღალია ნდობა ქალთა ორგანიზაციების,
ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფების და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. რესპონდენტი
ქალების 75% და მამაკაცების 55.2% ენდობა ქალთა ორგანიზაციებს, რესპონდენტი ქალების 61.8% და
მამაკაცების 57.2% ენდობა საინიციატივო ჯგუფებს და რესპონდენტი ქალების 55.6% და მამაკაცების 53.5%
ენდობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. რესპონდენტთა ნახევარზე მეტი არ ენდობა ბეჭდურ და ონლაინ
მედიას, ტელევიზიას და ახალი ამბების პოსტერებსა და ფლაერებს. ბანკების მიმართ ნდობა დაბალია.
მოსახლეობის ნახევარზე მეტს სურს ინფორმაციის ადგილობრივი, რეგიონული და ცენტრალური ხელისუფლების
ორგანოებისგან მიღება, მაშინ, როცა პოსტერები და ფლაერები ინფორმაციის ყველაზე არასასურველ წყაროდ
დასახელდა. ქალების 52.4% და მამაკაცების 55.3% ინფორმაციის მიღებას მუნიციპალური მთავრობისგან
ისურვებდა, ქალების 43.1% და მამაკაცების 52.9% - რეგიონული მთავრობისგან, ხოლო ქალების 51.3% და
მამაკაცების 56.6% - ცენტრალური მთავრობისგან. რესპონდენტი ქალების 47.8% და მამაკაცების 53%
ინფორმაციის მიღებას ტელევიზიის მეშვეობით ისურვებდა, ხოლო ქალების 50% და მამაკაცების 37% ქალთა ორგანიზაციებისგან.78
დასაქმება. სისტემური გენდერული უთანასწორობა დასაქმებაში აღრმავებს სიღარიბეს, ეკონომიკურ
დაუცველობას და ამცირებს შესაძლებლობებს გოგონებისა და ქალებისათვის. ამავე დროს, ქვეყნის
ეკონომიკური პროგრესი ვერ მიიღწევა და უმუშევრობა და სოციალურ-ეკონომიკური სიღარიბე ვერ
აღმოიფხვრება ქალთა დასაქმების მაჩვენებლის გაზრდის გარეშე.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ქალების 30.8% და მამაკაცების 35% უმუშევრები არიან, ხოლო ქალების
28.2% და მამაკაცების 39.1% - დასაქმებულები. ქალების 41% და მამაკაცების 26% არ არიან ეკონომიკურად
აქტიურები. ქალების თითქმის ნახევარი არ არის ეკონომიკურად აქტიური, რაც, სავარაუდოდ, გამოწვეულია ოჯახში
დატვირთვით და საზოგადოებაში არსებული დამოკიდებულებით და სტერეოტიპებით ქალების მუშაობასთან
დაკავშირებით. ქალები ყველა სექტორში კაცებზე ნაკლებად არიან დასაქმებულები მიუხედავად იმისა, რომ
ქალების რაოდენობა მუნიციპალიტეტში მეტია მამაკაცებისაზე.
ქალების 8.7% და მამაკაცების 9.7% საჯარო სექტორშია დასაქმებული. კერძო სექტორში დასაქმებულია
ქალების 5.1% და მამაკაცების 11.1%. ქალების 0.4% და მამაკაცების 1.2% საოჯახო ბიზნესშია ჩართული, ხოლო
ქალების 5.5% და მამაკაცების 9.3% თვითდასაქმებულია.79
ბიზნესის წამოწყება. რესპონდენტთა დიდ უმრავლესობას შორის (მამაკაცების 96.9% და ქალების 97%)
არ გამოვლინდა ბიზნესის წარმართვის გამოცდილება ან ბიზნესის ფლობა, თუმცა ქალების 2.6%-ს და
მამაკაცების 3.1%-ს აქვს გამოცდილება სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესში.
ქალი რესპონდენტები ბიზნესის შეწყვეტის ძირითად მიზეზებად რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ: 41.9% - იმის
გამო, რომ ბიზნესი არ იყო მომგებიანი; 24% - გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გამო; 22.5% - დაფინანსების
მოპოვების მხრივ პრობლემების გამო. ამის საწინააღმდეგოდ, მამაკაცების 31.9%-მა საკუთარი ბიზნესი
გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გამო დახურა; 31.5%-მა იმის გამო, რომ ბიზნესი არ იყო მომგებიანი,
ხოლო 24.8%-მა - დაფინანსების მოპოვების მხრივ პრობლემების გამო.
შემთხვევათა მხოლოდ 61.5%-ში ჰქონდათ ქალ რესპონდენტებს ყოფილი ბიზნესი დარეგისტრირებული,
განსხვავებით მამაკაცების 69.9%-ისგან. ქალი რესპონდენტების 56.9% და მამაკაცების 71% მიიჩნევს,
რომ აქვს უნარები ბიზნესის ფლობისა და წარმართვისათვის, ხოლო ქალი რესპონდენტების 57.2%-ს და
მამაკაცების 76.2%-ს მეწარმეობა კარგ კარიერულ არჩევნად მიაჩნია.
ქალი რესპონდენტების 47.5%-ს და მამაკაცების 29.8%-ს ეშინოდა ბიზნესის წამოწყების. რესპონდენტთა
უმრავლესობა - ქალების 65.6% და მამაკაცების 77.4% - ხედავს საკუთარ მუნიციპალიტეტში წარმოების
დაწყების შესაძლებლობას.
ქალი რესპონდენტების 45.5%-ს და მამაკაცების 24.2%-ს არ უფიქრია ბიზნესის წამოწყება.
78.
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მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, პროექტი „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.
მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, პროექტი „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.
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ქალ რესპონდენტებს ბიზნესის წამოწყება შემდეგი მიზეზების გამო არ უფიქრიათ: 1) სათანადო რესურსები
ბიზნესის წამოსაწყებად - 47.3%; 2) ცოდნის / უნარების ნაკლებობა -13%; 3) ცხოვრების წესის გამო - 9.4%; 4)
შეზღუდვა სოციალური მდგომარეობის გამო - 5.8%; 5) რისკი/წარუმატებლობის შიში - 5.6%.
მამაკაცი რესპონდენტების მიერ დასახელებული მიზეზებია: 1) სათანადო რესურსები ბიზნესის
წამოსაწყებად - 48.7%; 2) ცოდნის / უნარების ნაკლებობა -15.6%; 3) შეზღუდვა სოციალური მდგომარეობის
გამო - 10%; 4) გარშემო გავლენიანი ადამიანების არარსებობა - 4.7%; 5) ინფრასტრუქტურული რესურსები
ბიზნესის წამოსაწყებად - 3.7%.
ქალი რესპონდენტების 14.9% და მამაკაცი რესპონდენტების 26.8% სრულებით არ ეთანხმება ან არ
ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ქალს სპეციალური დახმარება სჭირდება ბიზნესის წამოსაწყებად, მაშინ, როცა
ქალი რესპონდენტების 85.1% და მამაკაცების 73.2% მტკიცედ ეთანხმება ამ მოსაზრებას. ქალების 21.3%-ს
და მამაკაცების 12.8%-ს ადგილობრივი გარემო არახელშემწყობად მიაჩნიათ, ხოლო ქალების 78.7%-ს და
მამაკაცების 87.2%-ს - ხელშემწყობად.
ქალების ნაკლები ეკონომიკური თავისუფლების და ოჯახსა და ნათესავებზე უფრო მეტი დამოკიდებულების გამო
მათ აკლიათ ფინანსური რესურსები და საკუთარ თავში რწმენა ბიზნესის წამოსაწყებად და მნიშვნელოვნად
(თითქმის ორჯერ უფრო) ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ბიზნესის წამოწყებაზე იფიქრონ. ამას გარდა, სავარაუდოდ,
ადგილობრივი სტერეოტიპების, ორმაგი დატვირთვის/საოჯახო პასუხისმგებლობის და ქალების მაგალითების
ნაკლებობის გამო რეგიონში მცხოვრებ ქალებს ეშინიათ ბიზნესის წამოწყების რისკის გაწევა, ხოლო ვინც
იწყებს, ისინი დროის დეფიციტს განიცდიან, არ ესწრებიან უნარების/ცოდნის ასამაღლებელ ტრენინგებს და არ
აფართოებენ საკუთარ ბიზნესს.
პროგრამებსა და დაფინანსებაზე წვდომა. 2018-2019 წლების მონაცემების მიხედვით, თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში მიკრო და მცირე მეწარმეებზე მიმართული პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“
ფარგლებში დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა 6 ადამიანია (2 ქალი, 4 მამაკაცი). რაც შეეხება
პროგრამის ინდუსტრიულ ნაწილს, მუნიციპალიტეტში თანხები არ გაცემულა.80
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „სოფლის განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
მდგრადი განვითარებისათვის“ სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროკავშირის
სამეზობლო პროგრამის მეორე ფაზის მეშვეობით (ENPARD II) ხორციელდება. პროექტს ახორციელებს
კონსორციუმი, რომელსაც ასოციაცია „სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“ უდგას
სათავეში. ოთხწლიანი პროექტი ინოვაციური სოციალურ-ეკონომიკური მოდელების გამოყენებით ხელს
უწყობს თეთრიწყაროში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას. პროექტის ბიუჯეტი 2.4 მილიონი ევროა.
ENPARD II იყენებს LEADER მიდგომას ეკონომიკური განვითარების მიმართ. ტერიტორიის განვითარებისა
და გადაწყვეტილებათა მიღებაში ადგილობრივი წარმომადგენლების ჩართვისადმი LEADER მიდგომის
გამოყენების მთავარი ინსტრუმენტი ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფია.
თეთრიწყაროს ადგილობრივმა სამოქმედო ჯგუფმა მოამზადა ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია,
რომელშიც თეთრიწყაროს განვითარების პრიორიტეტებია ასახული. პროექტის მიმდინარეობისას 132მა ბენეფიციარმა, მათ შორის 78%-მა ქალმა, მიიღო სარგებელი ინოვაციური დასაქმების ხელშეწყობის
პროგრამიდან; ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრებში 623 ახალგაზრდაა ჩართული, მათ შორის 52% გოგონები;
პროფესიული სწავლების ინიციატივების ფარგლებში 152 ბენეფიციარი მომზადდა, მათ შორის 55%
ქალები; რაც შეეხება ფერმერთათვის თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების გაცნობას 56 ადგილობრივ ფერმერს მიეწოდა ინფორმაცია თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების
შესახებ. აქედან 42% ქალები არიან.81
განათლება. ქალების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის განათლება და უნარები გადამწყვეტი კომპონენტებია.
საქართველოში განათლების სფეროები გენდერის მიხედვით არის დაყოფილი.
საქართველოში ისტორიულად მეტი გოგონა ტოვებდა სკოლას, ჩვეულებრივ, ადრეულ ასაკში ქორწინების
პრაქტიკის შედეგად. 2016 წლიდან, მას შემდეგ, რაც სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი იქნა 18 წლამდე
ქორწინების აკრძალვა, სიტუაცია უკეთესობისკენ შეიცვალა. 2016 წლის შემდეგ 16 წლის პირებს მშობლების
ნებართვითაც კი არა აქვთ დაქორწინების უფლება.
80.
81.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი „აწარმოე საქართველოში“, 2020..
თეთრიწყაროს ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი.
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აღსანიშნავია, რომ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები რესპონდენტების 80.6%-ს არა აქვს უმაღლესი
განათლება. კვლევის მიხედვით, მუნიციპალიტეტში უმაღლესი განათლება ქალი რესპონდენტების 18.8%-ს
და მამაკაცი რესპონდენტების 21.9%-ს აქვს.82
პროფესიული განათლება. აღსანიშნავია, რომ კვლევის რესპონდენტების 85.2%-ს არა აქვს მიღებული
პროფესიული განათლება, რაც, სავარაუდოდ, გამოწვეულია მუნიციპალიტეტში პროფესიული განათლების
ცენტრების და პროფესიული განათლების სასწავლებლებზე წვდომის არარსებობით. თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში პროფესიული განათლება მიღებული აქვს ქალი რესპონდენტების 16.4%-ს და მამაკაცი
რესპონდენტების 12.5%-ს.83
რაც შეეხება საშუალო სკოლებს, იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, ვინც 2019 წელს სკოლა დატოვა (71), 2015
წელთან შედარებით (59) 1.2-ჯერ გაიზარდა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ იმ გოგონების რაოდენობა, ვინც
2019 წელს სკოლა დატოვა, 2015 წელთან შედარებით 40%-ით არის შემცირებული, მაშინ, როცა იმ ბიჭების
რაოდენობა, რომლებიც 2019 წელს სკოლიდან გამოვიდნენ, 41%-ით გაზრდილია. სავარაუდოდ, სკოლის
დატოვების მაჩვენებლის შემცირება გოგონებს შორის კანონის გამკაცრებას უკავშირდება, ბიჭების
შემთხვევაში მაჩვენებლის გაზრდის მიზეზები კი დამატებით შესწავლას საჭიროებს.84
პრიორიტეტული პრობლემები. 3 მნიშვნელოვანი პრობლემის დასახელებისას, პირველ და მესამე
პრიორიტეტებთან დაკავშირებით ქალებისა და მამაკაცების მოსაზრებები ემთხვევა ერთმანეთს. ეს
პრობლემებია: უმუშევრობა და ინტერნეტზე წვდომა. რაც შეეხება მეორე პრიორიტეტს, აქ ქალებისა და
მამაკაცების მოსაზრებები განსხვავებულია: ქალებისათვის პრიორიტეტულია სასმელი წყლის პრობლემა,
ხოლო მამაკაცებისთვის ეს გზების პრობლემაა.85
რესპონდენტების თქმით, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარების მთავარი დაბრკოლებებია სასმელ
წყალზე წვდომა, შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა და სასოფლო-სამეურნეო მიწების
ირიგაცია.86

82.
83.
84.
85.

86.

მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, პროექტი „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.

მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, პროექტი „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.
იმ მოსწავლეების რაოდენობა, რომლებმაც სკოლა დატოვეს, 2019, განათლების სამინისტრო.

მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, პროექტი „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.
თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია.
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გამოწვევებისა და საჭიროებების შეჯამება
გამოწვევები

• ოჯახსა და საზოგადოებაში ქალების როლთან
დაკავშირებული სტერეოტიპები, ასევე
სტერეოტიპები შრომის ბაზარზე
• ქალების ორმაგი სამუშაო დატვირთვა
ოჯახში და დროის ნაკლებობა
განვითარებისა და საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში მონაწილეობისათვის, ოჯახური
პასუხისმგებლობები
• ქალთა ორგანიზაციების არარსებობა

• პროფესიული, განსაკუთრებით კი უმაღლესი
განათლების მქონე ქალთა დაბალი მაჩვენებელი

• ქალების დაბალი ეკონომიკური აქტივობა

• ყველა სექტორში ქალების ჩართულობის დაბალი
დონე
• ქალების არასაკმარისი უნარები ბიზნესის
წამოსაწყებად და საწარმოებლად
• ქალთა დაბალი წარმომადგენლობა
გადაწყვეტილებათა მიღების დონეზე

• გადაწყვეტილებათა მიღების დონეებზე
გენდერული საკითხების გათვალისწინების
ნაკლებობა

• პრობლემები გენდერული თანასწორობის
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული
ინსტიტუციური სამუშაოს განხორციელების და
ეფექტიანობის თვალსაზრისით

• ქალთა ოთახის არასაკმარისი შესაძლებლობები
• ქალთა სიღარიბე და მიგრაცია

• ქალთა შესაძლებლობების განვითარებისთვის
მომსახურებებისა და პროგრამების არარსებობა

• გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და წვდომა
მომსახურებებზე - წყალზე; არ არსებობს
მუნიციპალური ტრანსპორტი, ტრანსპორტის
მოძრაობა დაურეგულირებელია და სხვ. სასმელი
წყლის და გზების პრობლემა
• ინტერნეტზე წვდომა

• მუნიციპალიტეტისთვის დამახასიათებელია
სპეციფიკური და მოწყვლადი ჯგუფების
მრავალფეროვნება - სხვადასხვა ეთნიკური
ჯგუფები, დევნილები, ეკომიგრანტები და სხვები

საჭიროებები

• ქალთა საინიციატივო ჯგუფებისა და ქალთა ორგანიზაციების
ჩამოყალიბება
• არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერება
და მუნიციპალურ და სხვა პროგრამებში მათი ჩართვის
ხელშეწყობა

• გენდერული თანასწორობის საბჭოში ქალთა საინიციატივო
ჯგუფებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლობის გაფართოება

• ქალთა უმაღლესი და პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
• გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში ქალთა რეალური
მონაწილეობის უზრუნველყოფა

• გენდერული თანასწორობის ახალი სამოქმედო გეგმის
მიღება მომავალი წლებისათვის, რომელშიც აისახება ქალთა
საჭიროებები ქალთა გაძლიერების, მათ შორის ეკონომიკური
გაძლიერების თვალსაზრისით

• ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის
შესახებ, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი
ვალდებულებების შესახებ გადაწყვეტილებათა მიმღებ პირთა
ინფორმირებულობის გაზრდა
• მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედგენის პროცესში ქალების
ჩართვა

• მუნიციპალური მომსახურების - ქალთა ოთახის
-შესაძლებლობების გაძლიერება ქალების ხელშეწყობის და
მათი ეკონომიკური გაძლიერების თვალსაზრისით
• საგანგებო ზომების განხორციელება ქალთა ეკონომიკური
გაძლიერების მიზნით
• ქალებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, განსაკუთრებით
ცენტრალური მთავრობის, გუბერნატორის სამსახურისა და
მუნიციპალიტეტის მხრიდან
• ქალთა ეკონომიკური საქმიანობისა და წარმატების
ისტორიების გაშუქება

• საგანმანათლებლო ცენტრებისა და ბიბლიოთეკების შექმნა
• სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ქალებისათვის
ინტეგრირებული აქტივობების ჩატარება, რაც მიმართული
იქნება მათ შორის კომუნიკაციის ხელშეწყობისკენ

• სპეციალური ინიციატივების განხორციელება სპეციფიკური და
მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვის მიზნით
• წყალზე, საგზაო ინფრასტრუქტურასა და ინტერნეტზე წვდომის
უზრუნველყოფა
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P2 - (საზოგადოება) - (გენდერული ასპექტი) - პრობლემების ხე

შედეგები

ეკონომიკური განვითარების დაბალი დონე
ქალებს არა აქვთ შესაძლებლობა, ზეგავლენა მოახდინონ
ეკონომიკურ განვითარებაზე
ქალების დრო და ხარჯები საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ
და ეკონომიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მისაღებად
1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
jobs,
on subsistence
farming
ქალები
არdependence
არიან ჩართულები
გადაწყვეტილებათა
მიღების პროცესებში

ქალების მოწყვლადობა და სიღარიბე

ქალების მიგრაცია

ქალების ცხოვრების დაბალი დონე

ქალთა ინიციატივების მცირე რაოდენობა,
მათ შორის ეკონომიკურ პროცესებშიც

პოლიტიკის დოკუმენტებში არ არის
ასახული ქალთა პრიორიტეტები და საჭიროებები

საკუთარ ძალებში დაბალი რწმენა და მოტივაცია

მეორადი მიზეზები

ძირითადი პრობლემა
ქალების ჩართულობისა და გაძლიერებისთვის პირობების არარსებობა

1. ქალების როლი ოჯახში,
ორმაგი სამუშაო დატვირთვა

2. გაუმართავი და არასაკმარისი
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა

3. ქალების შეზღუდული წვდომა
ინფორმაციაზე, სერვისებსა
და პროგრამებზე

4. ქალთა არსებული
ორგანიზაციების მცირე
რაოდენობა

5. პირადი განვითარების
შესაძლებლობებზე
წვდომის ნაკლებობა

1.1 გენდერული სტერეოტიპები, სოციალური
და პატრიარქალური ნორმები
და წეს-ჩვეულებები

2.1 გადაწყვეტილებათა მიმღები
პირების მიერ გენდერული საკითხების
გათვალისწინების ნაკლებობა

3.1. მუნიციპალური მომსახურების ქალთა ოთახის - არასაკმარისი
შესაძლებლობები

4.1 ქალთა ორგანიზაციების
სისუსტე და დაბალი
შესაძლებლობები

5.1 არასაკმარისი უმაღლესი
და პროფესიული
განათლება

1.2 სტერეოტიპების არსებობა
საგანმანათლებლო სისტემაში
და შრომით ბაზარზე

2.2 პრიორიტეტების დადგენის
პროცესში ქალების არასაკმარისი
ჩართულობა

1.3 სახელმწიფოს და ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტების არათანმიმდევრული
გენდერული პოლიტიკა

2.3 მუნიციპალურ პროგრამებში
გენდერული საკითხების
მეინსტრიმინგის უგულებელყოფა

5.2 ქალების არასაკმარისი
უნარები ბიზნესის წამოსაწყებად
და წარსამართავად

ყველა სექტორისთვის საერთო:
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P2 - (საზოგადოება) - (გენდერული ასპექტი) - შემოთავაზებული ინტერვენციები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე შეჯამება. ეს ინტერვენციები დადგენილია ფართოდ განსაზღვრული
პოლიტიკის ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც რეკომენდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ როგორც
სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიდგომა ამ პრიორიტეტისთვის - „საზოგადოება“, გენდერული ასპექტების შესაბამისად. ყველა შემოთავაზებული
ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა ამ დოკუმენტის დანართშია წარმოდგენილი.
1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
შემოთავაზებული ინტერვენციები
jobs, dependence on subsistence farming
(ეკონომიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა)

• P2-GE03 - ქალთა ოთახების
შესაძლებლობების გაძლიერება

(სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში
მონაწილეობა)
• P2-GE04 - საზოგადოების ავტორიტეტულ
წევრებს შორის გენდერული საკითხების
გათვალისწინების მნიშვნელობის შესახებ
ცნობიერების ამაღლების კამპანია

რელევანტურობა
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებისთვის

OECD-ის პოლიტიკის
ინსტრუმენტი

მდგრადი განვითარების მიზნების 2030 წლის დღის წესრიგის მე-5 მიზანია გენდერული
თანასწორობა. ამ მიზნის ამოცანაა გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ყველა
ქალისა და გოგონას გაძლიერება. ქალებისა და გოგონების დისკრიმინაციის აღმოფხვრა
არა მხოლოდ ადამიანის ძირითადი უფლებაა, არამედ მდგრადი მომავლისთვისაც
უმნიშვნელოვანესია. დამტკიცებულია, რომ ქალებისა და გოგონების გაძლიერება ხელს
უწყობს ეკონომიკურ ზრდას და განვითარებას. საერთაშორისო პრაქტიკა ცხადყოფს,
რომ ეკონომიკაში ქალების მონაწილეობის დაბალი დონე აფერხებს ეკონომიკურ
ზრდას და ნეგატიურ გავლენას ახდენს განვითარებაზე. ქალთა ეკონომიკური აქტივობა
საქართველოში დაბალია, რაც ზემოქმედებას ახდენს ქალთა ცხოვრების დონეზე და
მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე. სიტუაცია იგივეა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში.

• გენდერული საკითხების
მეინსტრიმინგი
განვითარებაში

მნიშვნელოვანია სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობის
უზრუნველყოფა, რადგან მუნიციპალური პროგრამები ქალთა მონაწილეობის გარეშე
ვერ ასახავს მთელი მოსახლეობის - ქალებისა და მამაკაცების, ბიჭების და გოგონების,
მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების - პრიორიტეტებსა და საჭიროებებს. ეს აფერხებს
განვითარებას, ადამიანების კეთილდღეობას და არღვევს დემოკრატიულ პრინციპებს.

• გენდერული საკითხების
მეინსტრიმინგი
განვითარებაში

ქალებს ორმაგი სამუშაო ტვირთი აწევთ. ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში
სოციალური ნორმები, ენობრივი ბარიერი და შეზღუდული დრო აბრკოლებს მათ
პირად განვითარებას. ქალების შრომა, რომელიც არ არის აღიარებული, ძირითადად
მამაკაცებისგან მომდინარე სტერეოტიპებს ემყარება. ამიტომ ქალებს საკუთარ
თავში, საკუთარ ძალებსა და პერსპექტივებში დაბალი რწმენა აქვთ. ამ სტერეოტიპის
დასაძლევად მხოლოდ ქალების ტრენინგი არ იქნება საკმარისი, რადგან ამან შესაძლოა
დაძაბულობა და კონფლიქტები წარმოშვას. მამაკაცებისა და საზოგადოების მიერ
გენდერული საკითხების გაცნობიერებას და გათავისებას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა
აქვს ჯანსაღი დინამიკის შესაქმნელად, როდესაც ორივე მხარეს სრულად ესმის
ერთმანეთის უფლებები და პასუხისმგებლობა.

• გენდერული საკითხების
მეინსტრიმინგი
განვითარებაში

• P2-GE05 - ქალთა ინიციატივებისა და სათემო
ჯგუფების ხელშეწყობა
(განათლება და ტრენინგი)
• P2-GE02 - საკონსულტაციო-საგანმანათლებლო
სერვის-ცენტრის შექმნა
• P2-GE06 - არაფორმალური საგანმანათლებლო
კურსები ბავშვებისათვის ქალებისა და მათი
ოჯახების მხარდასაჭერად

(გენდერული საკითხების გათვალისწინება
ადგილობრივი თვითმმართველ ორგანოს მიერ)
• P2-GE07 – ადგილობრივი თვითმმართველი
ორგანოს მიერ ისეთი ინფრასტრუქტურისა
და სერვისების უზრუნველყოფა, რომლებიც
ითვალისწინებს გენდერულ საკითხებს

გენდერული პოლიტიკის განხორციელება და მეინსტრიმინგი მუნიციპალიტეტის
ვალდებულებებია.
თუმცა
ინფრასტრუქტურული
პროექტების
დაგეგმვისას
მუნიციპალიტეტი ხშირად ვერ ითვალისწინებს გენდერულ საკითხებს, ამიტომ, რადგან
ინფრასტრუქტურა არ არის კარგად ორგანიზებული, არ არის მუნიციპალური ტრანსპორტი
და ა.შ., ქალებს მეტი დრო და მეტი ხარჯის გაწევა სჭირდებათ სხვადასხვა სერვისის
მისაღებად. ამას გარდა, ქალებს უფრო დაბალი შემოსავლები აქვთ და მათთვის კერძო
მანქანებიც ნაკლებად ხელმისაწვდომია. ამიტომ მათ ნაკლები დრო და მოტივაცია აქვთ
განვითარებისთვის და საზოგადოებრივ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობისთვის.

• გენდერული საკითხების
მეინსტრიმინგი
განვითარებაში

ყველა
სექტორისთვის საერთო
პროგრა-მები

სოციალური საკითხები, ჯანმრთელობა, ეკონომიკა და ინფრასტრუქტურა

• P2-GE01- მუნიციპალურ პროგრამებში
გენდერული საკითხების მეინსტრიმინგი

დეტალური შენიშვნები
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პრიორიტეტი 3 (P3)
გარემო

გეოგრაფია და ბუნებრივი აქტივები

გარემოს ინფრასტრუქტურა და მომსახურებები

გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემები,
სხვადასხვა ზემოქმედება და ძირითადი საკითხები
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5. პრიორიტეტი 3 (P3) – გარემო
გეოგრაფია და ბუნებრივი აქტივები

მდებარეობა, რელიეფი და გეოლოგია. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს
სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში და წარმოადგენს ქვემო ქართლის ადმინისტრატიული რეგიონის
თვითმმართველ ერთეულს. ჩრდილოეთიდან მუნიციპალიტეტს ესაზღვრებიან კასპის და მცხეთის
მუნიციპალიტეტები, აღმოსავლეთიდან - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი და ქალაქი რუსთავი, სამხრეთაღმოსავლეთიდან - მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთიდან - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთდასავლეთიდან - დმანისის მუნიციპალიტეტი, ხოლო დასავლეთიდან - წალკის მუნიციპალიტეტი.
მუნიციპალიტეტის სამხრეთი ნაწილი გაშლილია თეთრიწყაროს პლატოზე, რომელიც ქვემო ქართლის
უფრო დიდი პლატოს ჩრდილოეთ ნაწილს წარმოადგენს. თეთრიწყაროს პლატო (ზომები: 45X10 კმ)
ვრცელდება გომერის ქედის სამხრეთი კალთებიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით და აღმოსავლეთით. პლატოს
ზედაპირი დაქანებულია სამხრეთისკენ და შუაში დაყოფილია რამდენიმე პატარა მდინარის კანიონებით.
მუნიციპალიტეტის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში განლაგებულია ხრამის მთების შუა ქედი, რომელიც შედგება
ზედა ცარცული პერიოდის ვულკანური და დანალექი ფორმაციებისგან და, ასევე, კრისტალური ქანებისგან
(გრანიტოიდები). აქვეა დიდი ბედენის ქედი, რომელიც მდინარეების ალგეთის და ხრამის წყალგამყოფს
წარმოადგენს. უმაღლესი წერტილია ბედენის მთა (1,875 მ ზღვის დონიდან). ბედენის ქედი შედგება ცარცული
პერიოდის ვულკანური დანალექებისგან, ნეოგენური და მეოთხეული ლავებისგან. თეთრიწყაროს პლატო
აგებულია ზედა პლიოცენური დოლერიტული ლავებისგან. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთ
ნაწილში განლაგებულია თრიალეთის ქედი, რომელიც წამოდგენილია ძლიერ დატალღური შუაეოცენური
ვულკანური ქანებით. ბედენის ქედის ყველაზე მნიშვნელოვანი განშტოება გომერის ქედია, რომელიც ბედენის
ქედის აღმოსავლეთი ბოლოდან გადაჭიმულია სამხრეთ-აღმოსავლეთისა და შემდეგ აღმოსავლეთისკენ.
მის თავზე კონუსის ფორმის სამების მთაა წამომართული. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მთის წინა პერიოდების
მკვლევარები განიხილავდნენ მას როგორც ცენტრალურ ვულკანს წვერზე გამოშვერილი ლავით, რომელიც
დაიმტვრა და დაზიანდა ეროზიით ტექტონიკური პროცესების გამო. გომერის მთა (1,457 მ ზღვის დონიდან)
ასევე გომერის ქედზეა განლაგებული. ლავის ტერასა გამაგრებულია მთის სამხრეთ კალთაზე. ბედენის ქედს
ორი ქედი აქვს: თავშიშველას და გელინდაღის. თავშიშველას ქედსა და ქვემო ქართლის პლატოს შორის
განთავსებულია ირაგის ქვაბული, რომელიც წარმოიქმნა ლავის ჩადინებით ძველ ხეობაში და მეოთხეული
ალუვიალური-პროლუვიალური დანალექების დაგროვებით. აუზი კვებავს მდინარე ასლანკას. ირაგის ქვაბული
ხასიათდება ბორცვიანი ფსკერით, რომელიც შედგება თიხისა და კენჭებისგან. ზოგადად, პალეოგენურნეოგენური ქანები, რომლებიც მუნიციპალიტეტში გვხვდება, დაფარულია სხვადასხვა სისქის მეოთხეული
დანალექების შრით. მეოთხეული თიხის დანალექების ფენის სისქე შედარებით მეტია მდინარის ტერასებზე,
სადაც მათი დაგროვება უკავშირდება დროებითი ზედაპირული წყლების მოძრაობას. მესამეული ფორმაციები,
ძირითადად, შედგება ქვიშაქვისგან, თიხისგან, კონგლომერატებისგან და ზოგჯერ მერგელისა და კირქვისგან.
მუნიციპალიტეტის მთლიანი ტერიტორია 1,175 კვ კმ-ს შეადგენს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის (საქსტატი) ცნობების თანახმად, 2020 წლის 1 იანვრისთვის თეთრიწყაროს მოსახლეობა
22,236 ადამიანს შეადგენდა. აქედან 5,469 ადამიანი ცხოვრობდა ქალაქებში, ხოლო 16,767 - სოფლად.
მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 20 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულად. 18 მათგანი სოფლის თემის
ტიპის ერთეულია 90 სოფლით, ერთია დაბა და ერთიც ქალაქი.87
ჰავა. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ჰავა ზომიერად ტენიანია, ზომიერად ცივი ზამთრით და გრძელი,
თბილი ზაფხულით. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა მერყეობს +12°C-დან დაბლობში +2°C-მდე
მთაში. იანვრის ტემპერატურა მერყეობს 0°C და -10°C-ს შორის, ხოლო ივლისის ტემპერატურა - +15°C და
+24°C-ს შორის; აბსოლუტური მინიმუმია -30°C, ხოლო მაქსიმუმი - +40°C. საშუალო წლიური ნალექი მერყეობს
500 მ-ს (დაბლობებში) და 900 მმ-ს (მთაში) შორის. ნალექების რაოდენობა მაქსიმალურია მაისში (119 მმ) და
მინიმალურია დეკემბერში (30 მმ). მზიანი დღეების რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ 220 დღეს აღწევს,
ხოლო წვიმიანის 70 დღემდეა.
წყლის რესურსები.88 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს აქვს მჭიდრო ჰიდროლოგიური ქსელი. ყველა მდინარე
აქ მიეკუთვნება მდინარე მტკვრის აუზის ხრამი-დებედის და ალგეთის მდინარეების ქვეაუზებს.
87.

88.

წყარო: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, 2018-2020. ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი.

წყარო: 1) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გეომორფოლოგიური შეფასება, ექსოდინამიკური პროცესების ანალიზი, სამაგისტრო პროგრამა
„გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტის დაგეგმვა”, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეოგრაფიის დეპარტამენტი,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 2) გარემოს ეროვნული სააგენტო, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
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მდინარე ხრამი (ქცია) სათავეს იღებს თრიალეთის ქედის ფერდობებზე (წალკის მუნიციპალიტეტი) და
მოედინება ღრმა ხევში. იგი მდინარე მტკვარს ერთვის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, მანამდე კი გაივლის
თეთრიწყაროს, ბოლნისის, დმანისის, მარნეულის ტერიტორიებს. მისი საერთო სიგრძეა 201 კმ, წყალშემკრების
ფართობია 8,340 კვ კმ, საშუალო ნაკადი (ჩამოდინება) – 51 მ3/წმ, ხოლო მაქსიმალური ნაკადი - 448 მ3/წმ. იგი
ძირითადად იკვებება თოვლით, არ იყინება და გამოიყენება ირიგაციისთვის ქვედა წელში. მდინარე ხრამზე
აგებულია წალკის წყალსაცავი და 3 ჰიდროელექტროსადგური. განსახილველ მუნიციპალიტეტში მდინარე
ხრამის (ქცია) აუზის მთლიანი ფართობი შეადგენს 1,055.18 კვ კმ-ს, ხოლო მთლიანი სიგრძე - 22 კმ-ს. მდინარე
ხრამის მთავარი შენაკადებია მდინარეები ასლანკა, ჭივჭივა, ახალაფისწყალი, თეთრიწყაროსწყალი.
მდინარე ალგეთი სათავეს იღებს კლდეკარის მთიდან (თრიალეთის ქედი) 1,900 მ-ის სიმაღლეზე ზღვის
დონიდან. მისი საერთო სიგრძე შეადგენს 108 კმ-ს, ხოლო წყალშემკრების ფართობია 763 კვ კმ. მდინარის
ზედა წელში, კლდეების მახლობლად, იგი მოედინება ღრმა, ტყიან ხევებში სოფელი ტბისიდა - ვიწრო,
მთიან ხევში, მარნეულში - დაბლობზე და, საბოლოოდ, მარჯვნიდან უერთდება მდინარე მტკვარს სოფელ
კესლოსთან. იგი იკვებება წვიმის წყლით, თოვლით და მიწისქვეშა წყლებით. წლიური ჩამოდინების
თითქმის 45% იქმნება წვიმით, 25% - თოვლით, ხოლო 30% - მიწისქვეშა წყლებით. წყალდიდობებს ადგილი
აქვს გაზაფხულსა და ზაფხულში, ხოლო შემოდგომასა და ზამთარში წყლის დონე ჩვეულებრივია. ნაკადი
მინიმალურია ოქტომბერში. წლიური ჩამონადენის თითქმის 48.1% მოდის გაზაფხულზე, 32.4% - ზაფხულზე,
11.6% - ზამთარზე, ხოლო 7.9% - შემოდგომაზე. მდინარე ალგეთის მთავარი შენაკადებია ასურეთისხევი,
ლაქვისხევი, გუდარეხისწყალი, ოძისხევი, ბოგვისხევი, ლამისკისხევი, ფარცხისწყალი და ბზისწყალი.
მდინარე ვერე სათავეს იღებს დიდგორის მთის მიდამოებში. მისი სიგრძეა 45 კმ, წყალშემკრების ფართობია
194 კვ კმ. მდინარე მარჯვნიდან ჩაედინება მტკვარში თბილისის მახლობლად.
მდინარე ასლანკა სათავეს იღებს ბედენის მთიდან და მისი სიგრძე 20 კმ-ს შეადგენს.
მდინარე ასურეთისწყალი, მდინარე ალგეთის მარცხენა შენაკადი, იწყება თრიალეთის ქედის სამხრეთ
ფერდობზე (სამადლოს მთის ფერდობიდან). მისი საერთო სიგრძეა 15 კმ, წყალშემკრების ფართობია
38 კვ კმ. იგი იკვებება მიწისქვეშა წყლებით, წვიმით და თოვლით. დიდდება გაზაფხულხე, ნორმალურ
მდგომარეობაშია გვიან ზაფხულში.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მთელი რიგი წყალსაცავებია (მაგალითად, ალგეთის, მარაბდის, ასურეთის,
ბორბალოს, ლიპას). ალგეთის (ტბისი-კუმისი) და მარაბდის წყალსაცავები ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია,
ხოლო ასურეთის და ლიპის წყალსაცავები დაზიანებულია და საჭიროებენ შეკეთებას.
ალგეთის წყალსაცავი მდებარეობს მდინარე ალგეთის შუა წელში, სოფელ ტბისთან ახლოს. წყლის საერთო
მოცულობა შეადგენს 65 მლნ კუბ მ-ს, სასარგებლო მოცულობა - 60 მლნ კუბ მ-ს; მისი სიგრძეა 3.7 კმ, სიგანე
- 0.4 კმ. წყალსაცავში ჩაედინება მდინარე ალგეთი. წყალსაცავის წყალი გამოიყენება ირიგაციისთვის ტბისი-კუმისის საირიგაციო სისტემის მეშვეობით. იგი წყალს აწვდის შემდეგ სოფლებს: ჯორჯიაშვილი,
ასურეთი, ბორბალო, კოდა, მარაბდა და სხვა.
მარაბდის წყალსაცავი მდებარეობს სოფელი ძველი მარაბდის მახლობლად. წყლის საერთო მოცულობა
შეადგენს 1.5 მლნ კუბ მ-ს, აქტიური მოცულობა - 1.20 მლნ კუბ მ-ს, წყლის ზედაპირის (ნაკადის ნორმალური
დონე) შეადგენს 0.23 კვ კმ-ს. იგი იკვებება ალგეთის (ტბისი-კუმისი) საირიგაციო არხით. წყალსაცავი
გამოიყენება ირიგაციისთვის. სარწყავი ტერიტორია შეადგენს 400 ჰა-ს.89 წყალსაცავში ბინადრობენ კობრი,
თეთრი ამური, მურწა, ნაფოტა.
ასურეთის წყალსაცავი მდებარეობს სოფ. ასურეთის მახლობლად. წყალსაცავის მშენებლობის საწყის
მიზანს წარმოადგენდა წყალდიდობის კონტროლი (0.91 მლნ კუბ მ).90 მალე დასრულდება წყალსაცავის
რეაბილიტაცია და მას ექსპლუატაციაში შეიყვანს საქართველოს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების
სამინისტროს შპს „საქართველოს მელიორაცია“.
ბორბალოს წყალსაცავი ემსახურება 300 ჰა მიწის მორწყვას და იკვებება მდინარე ალგეთის (ტბისი-კუმისი)
საირიგაციო არხიდან. მისი საერთო მოცულობაა 0.10 მლნ კუბ მ, ხოლო აქტიური მოცულობაა 0.06 მლნ კუბ
მ.91
89.
90.
91.

წყარო: საქართველოს 2017-2025 წლების ირიგაციის სტრატეგია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. შპს „საქართველოს მელიორაცია”. სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო (ამჟამად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო). 2017
წყარო: საქართველოს 2017-2025 წლების ირიგაციის სტრატეგია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. შპს „საქართველოს მელიორაცია”. სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო (ამჟამად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო). 2017
წყარო: საქართველოს 2017-2025 წლების ირიგაციის სტრატეგია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. შპს „საქართველოს მელიორაცია”. სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო (ამჟამად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო). 2017
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ლიპის ტბა (წყალსაცავი) მდებარეობს სოფ. ლიპში 1,090 მ-ზე ზღვის დონიდან. წყალსაცავის საწყის მიზანს
წარმოადგენდა წყალდიდობის კონტროლი და ირიგაცია. თუმცა ამჟამად იგი მხოლოდ სარეკრეაციო და
სათევზაო მიზნებისთვის გამოიყენება.
ჰიდროგეოლოგიური თვალსაზრისით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიწისქვეშა წყლები მიეკუთვნება
შემდეგ სამ დიდ ჰიდროგეოლოგიურ ზონას და მთელ რიგ ქვეზონებს (უბნებს):92
1. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა მთიანი ზონის წნევით მისაწოდებელი წყლის სისტემები
•
•

თრიალეთის დაბზარული და დაბზარულ/კარსტული სისტემა;

თბილისის წყლის საიმედო დაბზარული და დაბზარულ/კარსტული სისტემა.

2. ართვინი-ბოლნისის სარტყლის ზონა
•
•

ახალქალაქის ლავის საფარის წყლის დაბზარული სისტემის უბანი;
ჯავახეთის ქედის აღმოსავლეთი კალთის ბზარების წყლები.

3. საქართველოს სარტყლის არტეზიული აუზის ზონა
•
•

მარნეული-გადრაბნის წყლის ფოროვანი და დაბზარული არტეზიული აუზი;

ქართლის წყლის ფოროვანი, დაბზარული და დაბზარულ/კარსტული არტეზიული აუზი.

პროექტის EUWI+ (ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუს) ფარგლებში შედგენილი ხრამი-დებედის
აუზის გეგმის პროექტის თანახმად, მიზნობრივ ტერიტორიაზე გვხვდება შემდეგი კონკრეტული მიწისქვეშა
წყლების რეზერვუარები/წყალშემცველი შრეები:93
1. ჰიდრავლიკურად დაკავშირებული ფოროვანი მიწისქვეშა წყლების წყალშემცველი შრეები მსგავსი
ლითოლოგიით (კენჭები-ლოდები, ქვიშაქვები, თიხები, თიხნარი, კონგლომერატები და ა.შ.) და ქიმიური
კომპოზიტები (ჰიდროკარბონატი-სულფატი-სოდა-კალციუმი-მაგნიუმი; საერთო მინერალიზაცია არ
აჭარბებს 1 გ/ლ-ს და ვარგისია დასალევად):
•
•
•
•

მდინარიანი დაბლობის თანამედროვე ალუვიალური დეპოზიტების ფოროვანი მიწისქვეშა წყლების
წყალშემცველი ფენა და მდინარე ხრამის ველის ფერდობი;

თანამედროვე და ზედა მეოთხეული პერიოდის ალუვიალურ-პროლუვიალური და ტბის დანალექების
ფოროვანი არტეზიული წყალშემცველი ფენები;

თანამედროვე ალუვიალურ-დელუვიალური, დელუვიალურ-პროლუვიალური და პროლუვიალურდელუვიალური დანალექების ფოროვანი სპორადულად გაჯერებული დეპოზიტები;
ქვედა მიცენის-ზედა პიოცენის
წყალშემცველი ფენები.

პერიოდის

დანალექების

ფოროვანი

მიწისქვეშა

წყლების

2. კარსტული მიწისქვეშა წყლების რეზერვუარები/წყალშემცველი ფენები – ზედა ცარცული პერიოდის
დანალექების სპორადულად გაჯერებული კარბონატის შრე, რომელიც ხასიათდება ინტენსიური
გაჯერებით და დაბალი მინერალიზაციით; ვარგისია სასმელად.

3. დანაწევრებული მიწისქვეშა წყლები/წყალშემცველი ფენები მსგავსი ჰიდროქიმიური და წნევის
მახასიათებლებით:
•
•
•

92.

93.

ზედა პლიოცენის მეოთხეული პერიოდის სპორადულად გაჯერებული ლავის ფორმირებები;

ქვედა მიოცენის ზედა პლიოცენის დანალექეის სპორადულად გაჯერეული ვულკანური დეპოზიტები;

შუა ეოცენის დანალექების სპორადულად გაჯერებული მასივი და მსხვილად დანაწევრებული
პიროკლასტოლიკები;

წყარო: მტკნარი მიწისქვეშა წყლის რესურსები საქართველოში და მართვის პრობლემები. გიორგი გაფრინდაშვილი. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტო. International Journal of Geosciences („დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების საერთაშორისო ჟურნალი“, ტომი
5 #9, 2014 წლის აგვისტო.
https://www.researchgate.net/publication/264742854_Fresh_Groundwater_Resources_in_Georgia_and_Management_Problems; 2) გარემოს ეროვნული
სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის საინფორმაციო ბიულეტენი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო: „საქართველოს მიწისქვეშა
წყლების მდგომარეობა 2017 წლის 10 ივლისისთვის“.

წყარო: მდინარის აუზის მართვის გეგმის პროექტის ჩამოყალიბება მდინარეების ხრამი-დებედას აუზისათვის საქართველოში. ევროკავშირის წყლის
ინიციატივა პლუსი აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+): შედეგები 2 და 3 ENI/2016/372-403. ვერსია 1.1; 2020 წლის მარტი.
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•
•
•

ზედა ცარცული პერიოდის ვულკანური შრის წყალშემცველი ფენა;
Bayosian საფეხურის წყლისშემცველი ფენის ვულკანოგენური შრე;
Leyas დეპოზიტების სპორადულად გაჯერებული დანალექები.

მიწის რესურსები. თეთრიწყროს მუნიციპალიტეტში გვხვდება შემდეგი ტიპის ნიადაგები:94
•
•
•

ტყის ზონაში, 1,000 მ-ზე ზღვის დონიდან და ზემოთ, ქვიშა-შავი და ქვიშიანი ნიადაგები;
შავმიწა-კარბონატიანი ნიადაგები, აღმოცენებული კირქვა დეპოზიტებზე;
ყავისფერი ნიადაგები, გავრცელებული ბორცვიან მთისწინეთში.

თიხნარი-შავი ნიადაგები ხასიათდებიან მკვრივი შავმიწა პროფილით, თიხნარი სტრუქტურით,
რეაქტიულობით ნეიტრალური ზონის მახლობლად, წყალბადის დაბალი გაცვლით, საშუალო თიხნარი
მექანიკური შემადგენლობით და შავმიწის ზომიერი შემცველობით. ეს ნიადაგები საკმარისად რეზისტენტულია
ეროზიის მიმართ. მიუხედავად მათი მაღალი ნაყოფიერებისა, მკაცრი კლიმატური პირობები ზღუდავს მათ
გამოყენებას სოფლის მეურეობის მიზნებისთვის. მათი ტიპის ნიადაგების გამოყენება საკმაოდ ეფექტიანია
საძოვრებად სათანადო წესების დაცვით.
თიხნარი ნიადაგები ძალიან მგრძნობიარეა ეროზიის მიმართ, აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია
ეროზიის კონტროლი თიხნარ ნიადაგებზე.
შავმიწა-კარბონატული ნიადაგები ხასიათდება სუსტად დიფერენცირებული პროფილით, გამოტუტვით ან
პერიოდული გამოტუტვის ტენიანობის რეჟიმით, კარგად გამოხატული შავმიწა ჰორიზონტით, კატიონების
გაცვლის მაღალი უნარით. შავმიწა-კარბონატული ნიადაგები დაყოფილია ორ ჯგუფად მათი მოხმარების
მიხედვით: 1) წვრილ ნაწილაკებად დანაწევრებული თიხნარი; 2) საშუალო ან დიდი ზომის ნაწილაკებად
დანაწევრებული ნიადაგი, ნაკლები თიხნარით და მეტი შავმიწით. პირველი ჯგუფის ნიადაგები გამოიყენება
საძოვრებად, ხოლო მეორე ტიპის ნიადაგებზე გაშენებულია ბაღები.
ყავისფერი ნიადაგები ხასიათდება მაღალი ბუნებრივი ნაყოფიერებით და, შავ ნიადაგებთან ერთად,
წარმოადგენს ყველაზე ნაყოფიერ ნიადაგებს საქართველოში. თავისი აგრონომიული თვისებებით ისინი
სუკეთესო ნიადაგებად ითვლება ვაზის და ხილის გასაშენებლად. ამ ნიადაგებზე გაშენებული ვენახები და
ხილის ბაღები იძლევა მაღალი ხარისხის ღვინოებს, ხოლო ბაღები ხასიათდება მაღალი პროდუქტიულობით.
საქსტატის 2020 წლის მონაცემების მიხედვით, თეთრწყაროში სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი
13,590 ჰა-ს შეადგენს, საიდანაც სახნავ მიწებს 4,330 ჰა უკავია, მრავალწლიან პლანტაციებს - 187 ჰა, ხოლო
საძოვრებსა და სათიბ მინდვრებს - 9,070 ჰა. მუნიციპალიტეტში ასევე არის ორი სათბური. უნდა აღინიშნოს,
რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი სრულიად განსხვავებულ სტატისტიკას ფლობს სასოფლო-სამეურნეო
მიწებთან დაკავშირებით. აღნიშნული სტატისტიკის მიხედვით, სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი
50,620 ჰა-ს შეადგენს. დეტალური მონაცემები მიწების კატეგორიების მიხედვით მოცემულია ცხრილში
ქვემოთ.

94.

წყარო: http://tetritskaro.gov.ge
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ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეული
ასურეთი

მთლიანად
სასოფლოსამეურნეო მიწა,
ჰა

სახნავი მიწები

მრავალწლიანი
პლანტაციები

სათიბი
მინდვრები

საძოვრები

3488.0
1841.0

1758.0

136.0

1406.0

2992.0

239.0

75.0

1587.0

49.0

150.0

1055.0

3141.0

1162.0

0.0

383.0

1537.0

2691.0

571.0

0.0

518.0

1257.0

ახალსოფელი

ბორბალო
გოლგეთი

დაღეთი

252.0

დურნუკი

1448.0

თონეთი

4255.0

კლდეისი

555.0

თეთრიწყარო
ირაგა
ოდა

მანგლისი
მარაბდა

143.0
487.0

906.0

სულ

260.0

2.0

1498.0

3620.0

1.0

684.0

2948.0

1.0

136.0

1035.0

2.0

405.0

1286.0

52.0

60.0

720.0

0.0

3155.0

1095.0

0.0

636.0

330.0

0.0

543.0

ჯორჯიაშვილი

200.0

238.0

1784.0
2319.5

1949.8

50620.0

540.0
939.8

15350.5

934.0

0.0

123.0

2599.0

14.0

60.0

2610.0

516.7

1085.7

710.0

10.0

1022.0

670.0

33.0

6126.0

541.0

7.0

1017.0

ჩხიკვთა

ხაიში

0.0

2037.0

87.0

1117.0

ჭივჭავი

0.0

1364.0

4986.0

წინწყარო

2.0

3279.0

ორბეთი

შეხვეტილა

მიწის კატეგორია, ჰა

1.0

348.0

702.0
16.0

10.0

373.0
161.0
12.0

6679.0

1143.0
682.0

400.0

1958.0
1705.0
260.0

25898.0

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწები

ტყეები. Global Forest Watch-ის ინფორმაციით, საქართველოს ტყის საფარის 2019 წლის ინტერაქტიულ რუკაზე
მოცემული იყო 46,280 ჰა95, როცა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მონაცემებით თეთრიწყაროს ტყეები
მოიცავდა 47,800 ჰა-ს, მათ შორის:
•
•
•

მწვანე ზოლს – 33,033 ჰა;

ნიადაგის დამცავ ტყეებს -14,604 ჰა;

მანგლისის ფიჭვის კორომს - 163 ჰა.

ტყეები, ძირითადად, წარმოდგენილია ფოთლოვანი სახეობებით, რომლებშიც შედის წიფელი, რცხილა, მუხა,
ნეკერჩხალი და სხვა. შედარებით მცირე რაოდენობითაა წარმოდგენილი წიწვოვანები. წიწვოვანი ტყეები,
უმთავრესად, განლაგებულია მანგლისის მიდამოებში. მათ რეკრეაციული და გაჯანმრთელების ფუნქციები
აკისრია, განსაკუთრებით რესპირატორული დაავადებების მქონე ადამიანებისთვის. მოსახლეობა ხის
მასალას, ძირითადად, შეშად იყენებს.
თეთრიწყაროს ტყეების ნაწილი ეკუთვნის თეთრიწყარო-წალკის სახელმწიფო ტყეების უბანს, რომელსაც
განაგებს ეროვნული სატყეო სააგენტო, რომელიც ექვემდებარება გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს, ხოლო ნაწილი ეკუთვნის ალგეთის დაცულ ტერიტორიებს, რომლებსაც დაცული
ტერიტორიების სააგენტოს ალგეთის ადმინისტრაცია მართავს.

95.

წყარო: გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდი. https://www.globalforestwatch.org
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თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტყის საფარი

წყარო: საქართველოს ინტერაქტიული რუკა, Global Forest Watch

ბიომრავალფეროვნება. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში შემდეგ ძირითად ლანდშაფტებს ვხვდებით:
•
•
•
•
•

მშრალი სტეპური ზეგანი წაბლისფერი ნიადაგით;

მთისწინები მუხა-რცხილით ტყის ყავისფერ ნიადაგზე;

ბორცვიანი პლატო ბუჩქნარით და მუხით, ტყის წაბლისფერი და შავმიწა ნიადაგით;
მთის სტეპური ველები შავმიწა ნიადაგით;

სუბალპური ველები ტყის იფნით და მთის ველების ნიადაგით.

შიბლიაკის სტეპის ვეგეტაცია ფართოდაა გავრცელებული ზეგნებსა და ბორცვიან მთისწინებზე, ხოლო ზედა
სარტყელში წიფელი ჭარბობს. წიწვოვან ტყეებს ძალიან შეზღუდული ფართობები უკავია. რაც შეეხება ფაუნას,
თეთრიწყაროს გარეული ცხოველები წარმოდგენილია შვლებით, გარეული ტახებით, თეთრი ფაშატებით,
ყავისფერი დათვებით, მელიებით, მაჩვებით, კურდღლებით და ა.შ. ჩიტებს შორის გავრცელებულია კაკაბი
(Alectoris graeca), როჭო, მინდვრის მწყერჩიტა (Anthus campestris), შავი ყარყატი (Ciconia nigra) და სვავის
სხვადასხვა სახეობა. გარდა ამისა, შესასწავლ ტერიტორიაზე გვხვდება მრავალი რეპტილია, მათ შორის
კუ, კლდის ხვლიკი, გველები და ბოხმეჭები. გასული საუკუნის 60-იანი წლების დასაწყისში მანგლისში
აღმოჩენილი იქნა ობობების ახალი სახეობები. მდინარეები მდიდარია კალმახით, შამაიათი, ხრამულით
(Varicorhinus) და მტკნარი წყლის სხვა თევზებით. ტბებში ასევე გვხვდება კობრი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 8,768 ჰა იმყოფება დაცული ტერიტორიების სააგენტოს/გარემოს დაცვის
და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საგანგებო დაცვის ქვეშ. აქ არის ალგეთის დაცული ტერიტორიები,
წარმოდგენილი ერთი ეროვნული პარკით და ბუნების სამი ძეგლით.96 ალგეთის ეროვნული პარკი
გადაჭიმულია 7,330 ჰა-ზე. ალგეთის ეროვნულ პარკში შედის მდინარე ალგეთის სათავო წყალსაცავიც,
რომელიც ზღვის დონიდან 1,100-2,019 მ-ზე მდებარეობს. პარკის მიზანია ბიოლოგიური და ლანდშაფტის
მრავალფეროვნების დაცვა ამ ტერიტორიაზე; კერძოდ, აღმოსავლური ნაძვის (Picae orientalis) და კავკასიური
სოჭის (Abies nordmanniana) (Stev.) Spach) გავრცელების დაცვა უკიდურეს აღმოსავლეთ საზღვარზე მცირე
კავკასიონში და ასევე ეკოსისტემის, ჰაბიტატების და სხვა სახეობების შენარჩუნება.
96.

წყარო: ალგეთის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმის საბოლოო პროექტი
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სამშვილდის კანიონის ბუნებრივი ძეგლი განლაგებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ.
სამშვილდის მახლობლად, მდინარეების ხრამისა და ჭივჭავის ველებზე. სამშვილდის კანიონის ფართობი
405 ჰა-ს შეადგენს. ბუნების აღნიშნული ძეგლის მიზანია იქ არსებული უნიკალური გეოლოგიური ფორმაციების
დაცვა. ბირთვისის ბუნებრივი ძეგლი თრიალეთის ქედის ქვედა, სამხრეთ კალთაზე მდებარეობს, სოფლების
ტბისის და ფარცხისის მახლობლად, და მისი ფართობია 514 ჰა. ბირთვისის ბუნებრივი ძეგლის შექმნის
მიზანია ლამაზი გეოლოგიური ფორმაციების, ისტორიული არტეფაქტების და წითელ წიგნში შეტანილი
სახეობების დაცვა.
ალგეთის დაცული ტერიტორიის მაღალი ეკოლოგიური და საკონსერვაციო ღირებულება შემდეგი ბუნებრივი
ფაქტორების არსებობით განისაზღვრება:
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

წიწვოვანი ტყე – ალგეთის დაცული ტერიტორიის და ალგეთის ეროვნული პარკის შექმნის უპირველესი
მიზანი. მოიცავს მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების მქონე სახეობებს, როგორიცაა აღმოსავლური
ნაძვი (Picea orientalis (L.) Link) და კავკასიური ნაძვი (Abies nordmanniana (Stev.) Spach). სხვადასხვა
ფლორისა და ფაუნის ჰაბიტატები, რომლებშიც შედის ენდემური და რელიქტური სახეობები.
უზრუნველყოფს ეკოსისტემის ძირითად სამსახურს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის (შეშა, ტყის
არამერქნული პროდუქტები);

შერეული და ფოთლოვანი ტყე – მოიცავს მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების მქონე სახეობებს,
როგორიცაა კავკასიური ნაძვი (Abies nordmanniana (Stev.) Spach), ქართული ნეკერჩხალი (Acer ibericum
M. Bieb - ეროვნულად დაუცველი რელიქტური სახეობები, აღმოჩენილი სამშვილდის კანიონში, და
მთავარი ბუნებრივი ძეგლები), თელა (Ulmus) და სხვადასხვა ორქიდეა;
წიფლის ტყე – ზურმუხტის ქსელის ჰაბიტატი, მრავალფეროვანი ფლორით და ფაუნის ჰაბიტატებით,
მათ შორის, ენდემური და რელიქტური სახეობებით. უზრუნველყოფს ეკოსისტემის მნიშვნელოვან
სამსახურს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის (შეშა, ტყის არამერქნული პროდუქტები);
სუბალპური (ფოთლოვანი) ტყე – მოიცავს მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების მქონე სახეობებს,
როგორიცაა კავკასიური მუხა (Quercus macranthera R. et M); წარმოადგენს სუბალპური ფლორისა და
ფაუნის ჰაბიტატს, მათ შორის ენდემური და რელიქტური სახეობებისთვის;
ველები – მოიცავს ზურმუხტის ქსელის ჰაბიტატებს და მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების
მქონე სახეობებს, მათ შორის ორქიდეების სხვადასხვა სახეობას. უზრუნველყოფს ეკოსისტემის
მნიშვნელოვან სამსახურს (საძოვრები) ადგილობრივი მოსახლეობისთვის;

მდინარეები და წყაროები – ხელს უწყობს პარკის დანარჩენი ეკოსისტემის ფუნქციონირებას,
როგორიცაა მტკნარი წყლის ფაუნის ჰაბიტატები, მათ შორის ამფიბიების და უხერხემლოებისთვის,
ასევე, ეროვნული მასშტაბით გადაშენების პირას მყოფი წავისთვის, გადაშენების პირას მყოფი
მტკნარი წყლის ფაუნისთვის; უზრუნველყოფს ეკოსისტემის მნიშვნელოვან სამსახურს (წყალი)
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის;
ყავისფერი დათვი (Ursus arctos) – ეროვნული მასშტაბით გადაშენების პირას მყოფი ტყის ფაუნის
სახეობა;

ფოცხვერი (Lynx lynx) – ეროვნული მასშტაბით გადაშენების პირას მყოფი ტყის მნიშვნელოვანი ფაუნა;

ევროპული შველი (Capreolus capreolus) – ალგეთის ეროვნული პარკის მნიშვნელოვანი სახეობა. მისი
პოპულაცია ფართოდაა გავრცელებული დაცულ ტერიტორიაზე. პარკის ტერიტორია შველისთვის
გამრავლების პოტენციური გარემოა;
ფასკუნჯი (Nephron percnopterus) – გლობალურ და ეროვნულ დონეზე გადაშენების პირას მყოფი სახეობა,
რომლის კონსერვაციისთვისაც საქართველოს გლობალურ პასუხისმგებლობას განსაკუთრებული
მნიშვნელობა აქვს. სავარაუდოდ ბირთვისის ბუნებრივი ძეგლის ტერიტორიაზე ბუდობს.

ალგეთის ეროვნულ პარკისა და მასთან ახლომდებარე ბუნებრივი ძეგლები აღმოსავლეთ კავკასიური ტიპის
კავკასიის ვეგეტაციურ ზონას მიეკუთვნებიან. აქ ვერტიკალური ზონირება აღინიშნება. ალგეთის ეროვნულ
პარკის ტყეები შემდეგი ჰაბიტატების სახით არის წარმოდგენილი:
•

წიფლისა და ნეკერჩხლის სუბალპურ ნათელ ტყეებში ზოგან გვხვდება მაღალმთის მუხა (Quercus
macranthera R. et M.), გარგრის ხე (Sorbus caucasigena Kom.), Festuca drymeia Huds., Calamagrostis
arundinacea (L.) Roth, Milium schmidtianum, მთის პიტნა (Calamintha grandiflora (L.) Moench), (Geranium
sylvaticum L.);
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•

•

•

•

•

•

ზღვის დონიდან 600-1,000მ სიმაღლეზე წარმოდგენილია მუხისა და რცხილის ტყეები, რომლებიც
შედგენილია ისეთი სახეობებით, როგორიცაა: მუხა (Quercus iberica Stev.), აღმოსავლური რცხილა
(Carpinus orientalis Mill.), ქართული ნეკერჩხალი (Acer ibericum M. Bieb. Ex Willd.), ნეკერჩხალი (Corafi)
(Acer laetum CAM), პატარა თელადუმა (Ulmus minor Mill), Cornus mas L.), Rhamnus pallasii F. et M.), შავი
კუნელი (Crataegus pentagina W. et K.), Pyracantha coccinea Rocm., ტყის ბერსელა (Brachypodium sylvaticum
(Huds) PB), Carex sylvatica Huds;
ზღვის დონიდან 800-1,100მ გვხვდება მუხნარ-რცხილნარის კორომები, რომლებიც წარმოდგენილია
შემდეგი სახეობებით: ქართული მუხა (Quercus iberica Stev), რცხილა (Carpinus betulus L., C. Orientalis
Mill.), თამელი (Sorbus torminalis (L.) Crantz), ნეკერჩხალი (Corafi), Acer laetum CAM), აღმოსავლური ნაძვი
(Picea orientalis (L.) Link), კავკასიური ნაძვი (Abies nordmanniana (Stev.) Spach), Cornus mas L., (Swida aus
tralis CAM, Lonicera caucasica Pall., Forest Broom (Cytisus ruthenicus Wol. (C. caucasicus)), Festuca drymeiaMert.
ex WDJ Koch), Clinopodium vulgare L.), Polygonatum glaberrimum C. Koch), Campanula rapunculoides L., Dacty
lis glomerata L;
კლდიან ფერდობებზე გვხვდება ლაიმისა და ნეკერჩხლის კორომები, რომლებიც გვხვდება: ლაიმი (Til
ia begonifolia Steven.), ნეკერჩხალი (Acer laetum CAM, A. Campestre L.), კოპიტი (Fraxinus excelsior L.), თელა
(Ulmus glabra Mill.), rcxilahornbeam (Carpinus orientalis Mill), მურყანი (Arrow) (Alnus barbata CAM), Clematis
vitalba L., ცისთვალა (Scilla siberica Hav.), ტყის ფურისულა (Primula woronowii Los-Los.), სურნელოვანი ია
(Viola odorata L.), Laser trilobum (Jacq.) Borkh.).

ზღვის დონიდან 900-1,950მ მდებარეობს წიწვოვანი ტყის კორომები, რომლებიც წარმოდგენილია
შემდეგი სახეობებით: აღმოსავლური ნაძვი (Picea orientalis (L.) Link), კავკასიური ნაძვი (Abies nordman
niana (Stev.) Spach), წიფელი (Fagus orientalis Lipsky), Festuca drymeia Mert. ex WDJ Koc Calamagrostis arun
dinacea (L.) Roth, Valeriana alliariifolia Adams, მთის პიტნა (Calamintha grandiflora L.), Lapsana grandiflora M.
Bieb. მთის შროშანი (Lilium szowitsianum Fisch. et Lall.), გვიმრები (Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman),
მოცვი (Vaccinium myrtillus L.);
ფიჭვის ტყეები ზღვის დონიდან 1,500მ სიმაღლეზე მდებარეობს და წარმოდგენილია შემდეგი
სახეობებით: კავკასიური ფიჭვი (Sosnowski, Koch), Pinus kochiana, ქართული მუხა. უფრო მაღალ
სარტყელში ფიჭვი შერეულია მაღალმთის მუხასთან (Quercus macranthera R.). ჩრდილოეთ ფერდობებზე
ფიჭვი აღმოსავლურ ნაძვთან ერთად არის წარმოდგენილი. ამ ეკოსისტემებში/ბიომებში ასევე
გვხვდება: ნეკერჩხალი(Acer laetum CAM, A. Trautvetteri Medw.), ცაცხვი (Tilia begoniifolia Steven.), Forest
Broom (Cytisus ruthenicus Wol. (C. caucasicus), Carex buschiorum VIKrecz. Ex Kolak.), Poa pratensis L., Brachypo
dium sylvaticum (Huds.) PB), ნიახური (Sesleria anatolica Dayl.), Silene dianthoides Pers.), Miniature (Minuartia
woronowii Schischk);
სუბალპურ მდელოებზე წარმოდგენილია Alchemilla and Nardus stricta L.

საერთო ჯამში, ალგეთის დაცულ ტერიტორიაზე გვხვდება სოკოების 537 სახეობა (მიკროსკოპული სოკოების
206 სახეობა და მაკროსკოპული სოკოების 331 სახეობა), ხავსების 150 სახეობა, რელიქტური მცენარეების 8
სახეობა, მათგან 2 სახეობა ენდემურიცაა, 14 ენდემური სახეობა და საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი
4 სახეობა (მაღალმთის მუხა (Quercus macranthera F. et M.), შავი ღვია (Juniperus foetidissima Willd.), ქართული
ნეკერჩხალი (Acer ibericum M. Bieb.), ყამბრო (Crataegus pontica K.Koch.).
დაცულ ტერიტორიაზე ბინადრობენ ფაუნის შემდეგი წარმომადგენლები:
•

•

ძუძუმწოვრები - 55 სახეობა, მათგან 8 სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი, მათ
შორისაა: არჩვი (Lynx lynx), მურა დათვი (Ursus arctos), 3 სახეობა IUCN წითელ ნუსხაშია შესული, მათ
შორისაა: Barbastella barbastellus, ტრანსკავკასიური ზაზუნა - Mesocricetus brandti და წავი.

ფრინველები - 142 სახეობა, მათგან 14 სახეობა საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი, რომლის
მიხედვით გავაზი (Falco cherrug) კრიტიკული საფრთხის წინაშე მყოფ სახეობებს მიეკუთვნება, სვავი
(Aegypius monachus), რუხი წერო (Grus grus) და თვალშავი (Falco vespertinus) გადაშენების საფრთხის წინაშე
მყოფი სახეობებია, ხოლო დანარჩენი 10 სახეობა მოწყვლადი. ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო
კავშირის (IUCN) წითელ ნუსხაში ფასკუნჯი (Egyptian Neophron percnopterus) და გავაზი (Falco cherrug) შეტანილია, როგორც გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობები. ორი სახეობა - მცირე
არწივი (Clanga clanga) და ბექობის არწივი (Aquila heliacal) მოწყვლად სახეობებს მიეკუთვნება, ხოლო
დანარჩენი 8 სახეობა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ სახეობებს შორისაა. 142 სახეობიდან 49
სახეობა - ადგილობრივი ფრინველების კატეგორიას მიეკუთვნება (რომლებიც საკვლევ ტერიტორიაზე

88

თეთრიწყარო მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

ბუდობენ და მუდმივად იქ ბინადრობენ); 43 სახეობა - მობუდარი ფრინველებია (რომლებიც საკვლევ
ტერიტორიაზე მხოლოდ ბუდობის პერიოდში გვხვდებიან), 40 სახეობა გადამფრენი ფრინველებია,
რომელთაგან 10 - მოზამთრე სახეობებია, მათ შორის გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სტატუსით
რუხი წერო (Grus grus) და თვალშავი (Falco vespertinus), დანარჩენი 4 სახეობა კი, საქართველოს წითელი
ნუსხის შესაბამისად მოწყვლად სახეობებს მიეკუთვნება;

•

•
•
•

რეპტილიები - 19 სახეობა, მათგან დალის ხვლიკი (Darevskia dahli) და ხმელთაშუა ზღვის კუ (Testudo
graeca) საქართველოს წითელ ნუსხაშია შეტანილი. ეს უკანასკნელი ასევე მიეკუთვნება IUCN წითელ
ნუსხის მოწყვლად სახეობებს. აქ აგრეთვე გვხვდება გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი 4 სახეობა:
დალის ხვლიკი (Darevskia dahli), ართვინული ხვლიკი (Darevskia dahli), მტკვრის ხვლიკი (Darevskia
portschinskii), ქვიშის გველგესლა (Vipera transcaucasiana);
ამფიბიები - 8 სახეობა, მათგან IUCN გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების წითელ ნუსხაში
მხოლოდ ერთი სახეობაა შეტანილი - Triturus vittatus (Ommatotriton ophryticus);
თევზები - კობრის ოჯახი: Barbus mursa, varicorhinus, Rutilus, and salmo fario;

უხერხემლოები - ალგეთის ეროვნულ პარკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულია უხერხემლოების 22
რიგი, 134 ოჯახი, 567 გვარი და 1,031 სახეობა.
ალგეთის ეროვნული პარკი

წყარო: საქართველოს ტყეების ინტერაქტიული რუკა, Global Forest Watch (GFW); გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი.

სასარგებლო წიაღისეული. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მდიდარია სასარგებლო წიაღისეულით. აქ
არის ბაზალტის, მადნის, თეთრი ქვის, კირქვის, მანგანუმის საბადოები.
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თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სასარგებლო წიაღისეული
საბადო/სასარგებლო
წიაღისეული

საბადოს
სახელი

მდგომარეობა

A

B

C1

A_B_C1

C2

ბაზალტი

ჯიგრაშენი

ნაწილობრივ
ლიცენზირებული

0

0

1025000

0

250000

მ3

დიაბაზი-პორფირიტი

ივანოვკა

არ არის
ლიცენზირებული

0

0

5473218

5473218

0

მ3

ბაზალტი

სამშვილდე

არ არის
ლიცენზირებული

0

0

1740600

1740600

1193400

მ3

ბაზალტი

ტაფანი

არ არის
ლიცენზირებული

0

0

4399500

4399500

5567200

მ3

ბაზალტი

მარნეული

არ არის
ლიცენზირებული

80000

152000

942000

1174000

0

მ3

ბაზალტი

სამშვილდე

ნაწილობრივ
ლიცენზირებული

0

0

1424500

1424500

1089000

მ3

ბაზალტი

სამშვილდე

არ არის
ლიცენზირებული

0

0

1633900

1633900

1395300

მ3

ლითოგრაფიული ქვა

ალგეთი

ნაწილობრივ
ლიცენზირებული

0

0

75800

75800

0

ტ

ბაზალტი

ჩერეპანოვი

ლიცენზირებული

963000

1677000

1165000

3805000

0

მ3

ტუფი

ჭივჭავი II

არ არის
ლიცენზირებული

0

0

1006000

1500000

0

მ3

ლითოგრაფიული ქვა

ალგეთი

არ არის
ლიცენზირებული

0

12000

5000

17000

0

ტ

ბაზალტი

ქოსალარი II

არ არის
ლიცენზირებული

55000

337000

1181000

1573000

0

0

მ3

ბაზალტი

ქოსალარი 1

არ არის
ლიცენზირებული

91000

739000

3084000

3914000

0

0

მ3

დოლორიტი

ივანოვკა

არ არის
ლიცენზირებული

0

0

0

0

0

5500000

მ3

დოლორიტი

ჩუღურეთი

ნაწილობრივ
ლიცენზირებული

0

0

0

0

0

9600000

მ3

ტუფი

გორისთავი

არ არის
ლიცენზირებული

0

0

0

0

0

10300000

მ3

ტუფი

იფნარი II

ლიცენზირებული

0

659000

2304000

2963000

0

მ3

გაბრო

მენკალისი

ნაწილობრივ
ლიცენზირებული

0

195000

778000

973000

0

მ3

ტუფი

ვაკე

არ არის
ლიცენზირებული

0

0

0

0

0

10000000

დოლორიტი

გოლნახი

არ არის
ლიცენზირებული

0

0

0

0

0

8000000

ტუფი

ჭივჭავი II

არ არის
ლიცენზირებული

0

0

0

0

0

M3

დოლორიტი

თეთრიწყარო

ნაწილობრივ
ლიცენზირებული

268000

638000

2617000

3523000

0

M3

ბაზალტი

თეთრიწყარო

არ არის
ლიცენზირებული

354000

614000

3086000

4054000

0

0

ოქრო/პოლიმეტალი

ბნელიხევი

ქვე-თერმული წყალი

ასურეთი

აუქციონზე გასატანი

0

0

0

0

0

0

ქვე-თერმული წყალი

ასურეთი

არ არის
ლიცენზირებული

0

0

0

0

0

0

P1_P2_P3

ზომის
ერთ.

M3

წყარო: წიაღის ეროვნული სააგენტო

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებასთან დაკავშირებით გაცემულია 31 მოქმედი ლიცენზია, ძირითადად
ბაზალტის მოპოვებაზე. ლიცენზიების მცირე რაოდენობა გაცემულია ალგეთის ქვიშის და ხრეშის, გაბროს,
დაციტის, ქვიშაქვის, კირქვის და მიწისქვეშა წყლების სამრეწველო მიზნით მოპოვებაზე. ბნელიხევის ოქროს
და ვერცხლის მოპოვებაზე გაცემულია მხოლოდ ერთი ლიცენზია შპს „საქართველოს ოქროს მომპოვებელი
კომპანიისთვის“. ლიცენზიის ვადაა 2017-2041 წლები, ხოლო მოპოვების მთლიანი კვოტა 1,635.07 კგ ოქრო და
1, 635.07 კგ ვერცხლი.
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თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებაზე გაცემული ლიცენზიები
მოპოვების ნებადართული
მოცულობა

ფართობი: ჰა; მ2

64800 მ3

1.62

108 000 მ3

2.16

07.08.35

182500 მ3

3.65

24.06.16

17.04.35

43500 მ3

0.87

ფარიზ ნაბიევი

21.07.16

07.08.35

183 500 მ3

3.67

ბაზალტის მოპოვება, პატარა
დურმუკი

რაშიდ ჩობანოვი

13.03.17

14.03.27

250000 მ3

5

1004360

ბაზალტის მოპოვება, დიდი
დურმუკი

რაშიდ ჩობანოვი

20.03.17

147 000 მ3

2.10

1004376

დურმუკის 1-ლი და მე-2-ე მონაკ.,
სოფ. დიდი დურმუკი

აზად ნურმამედოვი

27.03.17

229500 მ3 ორივე

4.59 ჰა ორივე

1004525

დურმუკის 1-ლი და მე-2-ე მონაკ.,
სოფ. დიდი დურმუკი

შპს „ჯორჯია ინშაათ
2017“

04.05.17

283570 მ3 ორივე

4.07 ჰა ორივე

1004533

სამშვილდის ბაზალტი, სოფ. დიდი
დურმუკი

შპს „ქვიშა და ხრეში
2015“

10.05.17

11.05.27

198000 მ3 ორივე

3.96

1004600

ბნელიხევის ოქრო-პოლიმეტალის
საბდო

შპს „საქართველოს
ოქროს მომპოვებელი
კომპანია“

31.05.17

13.10.41

ოქრო 1635.07 კგ
ვერცხლი 8503.79 კგ

239.4021 ჰა მიწის
ფართობი
504.6677 ჰა

1004689

ბაზალტი დურმუკი 1-ლი მონაკ.,
სოფ. პატარა დურმუკი

იმ ფიქრათ ბაირამოვი

11.07.17

17.04.35

34 920 მ3

3.42

1004690

ბაზალტის მოპოვება დურმუკი მე2-ე მონაკ., სოფ. პატარა დურმუკი

შპს „დაციტი“

11.07.17

17.04.35

241826 მ3

2.42

1004755

დურმუკის ბაზალტის მოპოვება, მე2-ე მონაკ., სოფ. პატარა დურმუკი

შპს „დაციტი“

03.08.17

04.08.27

75000 მ3 თითო

1.5 ჰა

1004924

მენკალიზის გაბროს მოპოვება

შპს „გეო სთოუნზ“

28.09.17

28.11.26

100000 მ3

8.00

1005038

დურნუკი მე-2 ბლოკი/მონაკ.,
ბაზალტის მოპოვება, სოფ. დიდი
დურნუკი

იმ ნიაზ ზეილმანოვი

137500 მ3

2.75

1005109

გორხანის ბაზალტის მოპოვება,
სოფ. გორხანი

შპს „კალე 2007“

16.06.29

55855 მ3

10.57

1005131

დურმუკის ბაზალტის მოპოვება,
მე-2 მონაკ., სოფ. პატარა დურნუკი

შპს „ქართული
ბაზალტი“

12.12.17

29.12.29

89948 მ3

4.01

1005132

პატარა დურნუკის საბაზისო ხრეში

შპს „ქართული
ბაზალტი“

13.12.17

13.12.34

903478 მ3

14.91

1005136

ბედენის გრანიტოიდული ხრეშის
მოპოვება, სოფ. ბედენი

შპს „გოკოჩა“

13.12.17

14.12.27

182700 მ3

6.09

1005210

სამშვილდის ბაზალტი, სოფ. დიდი
დურნუკი

შპს „დაციტი“

20300 მ3

0.29

1005228

სამშვილდის ბაზალტი, სოფ. დიდი
დურნუკი

ემინალ ალეკპეროვი

02.02.18

03.02.23

41500 მ3

0.83

10000102

მიწისქვეშა წყლის მოპოვება
სარეწველო მიზნებისთვის, სოფ.
მუხათი

შპს WWP

25.07.18

26.07.43

15000 მ3/წ

0.07

10000144

დურნუკის ბაზალტის მოპოვება,
დიდი დურნუკი

ილგარ კიასოვი

16.08.18

13.04.36

209000 მ3

2.09

10000231

დურნუკის ბაზალტი, სოფ. დურნუკი

გია ქალდანი

21.09.18
22.09.33

128350 მ3

10000254

ირაგას ბაზალტის ხრეშის
მოპოვება, სოფ. დიდი ირაგა

შპს „ერმი“

05.10.18
11.03.29

352880 მ3

5.24

10000624

დურნუკის ბაზალტი, სოფ. დიდი
დურნუკი

იმ ვალიკო გოგიანი

36000 მ2

9000 მ2

#

საქმიანობა

ლიცენზია

1002966

დურმუკის ბაზალტი, სოფ. დურმუკი

შპს „ბაზალტი 2011“

1003289

დურმუკის 1-ლი მონაკ., სოფ. დიდი
დურმუკი

მუხიდინ მამედოვი

1003630

დურმუკის მე-3-ე მონაკ., სოფ.
დიდი დურმუკი

იმ ნონა სამამედოვა

1003722

დურმუკის მე-3-ე მონაკ., სოფ.
პატარა დურმუკი

იმ ნიაზ ზეილმანოვი

1003775

ბაზალტის მოპოვება, დურმუკის მე2-ე მონაკ., სოფ. დიდი დურმუკი

1004332

ვადა
06.10.15

07.10.25

08.01.16

07.08.35

23.05.16

31.12.30
29.03.36
26.09.35

14.11.17

29.03.36

29.11.17

31.01.18

22.03.19

01.02.21

01.02.34

25670

მ2
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10000625

დურნუკის ბაზალტი, სოფ. დიდი
დურნუკი

იმ ნიაზ ზეილმანოვი

10000637

ირაგა (ჯირგაშენი) ბაზალტის
ხრეშის მოპოვება, v. სოფ.
ჯირგაშენი

შპს „ირაგა“

10000710

პატარა კლდეისის ბაზალტის
მოპოვება, სოფ. კლდეისი

შპს „კლდეისი“

10000771

პატარა დურნუკის ბაზალტის
მოპოვება

შპს „ჯორჯიან ინშაათ
2017“

29.05.19

10000792

პატარა დურნუკის ბაზალტის
ხრეში

შპს „დაციტი“

10.06.19

10000870

კოსალარის კირქვის მოპოვება

გიორგი
კალატოზიშვილი

10000935

მაწევანის ბაზალტის ხრეშის
მოპოვება, სოფ. მაწევანი

შპს NUOVO GLOBAL

10001005

დურნუკის ბაზალტი, სოფ. დიდი
დურნუკი

ბადრი ქველაძე

10001036

ენაგეთის ქვიშაქვის მოპოვება,
სოფ. ენაგეთი

რობიზონ
დავითაშვილი

10001083

ალგეთის ქვიშის და ხრეშის
მოპოვება, სოფ. პატარა თონეთი

შპს „ქვიშა“

10001210

მიწისქვეშა წყლების მოპოვება
სამრეწველო მიზნით, სოფ. კოდა

შპს „სანპეტროლიუმ
ჯორჯია“

10001271

დურნუკის ბაზალტის მოპოვება,
სოფ. დიდი დურნუკი

შპს „ვერცხლის ქვა“

10001336

გორხანის ბაზალტის მოპოვება,
დაბა მანგლისი

შორენა აფციაური

10.03.20

10001412

ბაზალტის მოპოვება, სოფ.
წინწყარო

რამაზ
სადღობელაშვილი

27.04.20

10001423

პატარა დურნუკის ბაზალტის
მოპოვება

ალთუნ იაგუბოვი

10001430

ჩერეპანოვოს ბაზალტის
მოპოვება, სოფ. ჯიგრაშენი

შპს „ბუნებრივი ქვა“

30.04.20

10001519

ალგეთის ქვიშის და ხრეშის
მოპოვება, სოფ. თონეთი

ბუჩუკური
ბერუაშვილი

18.06.20

10001523

მიწისქვეშა წყლის მოპოვება
სამრეწველო მიზნით, სოფ.
ასურეთი

შპს „აშენდი
აგროსაქართველო“

10001539

დურნუკის ბაზალტი, სოფ. პატარა
დურნუკი

შპს „ბაზალტი-3“

*

22.03.19

01.02.34

127880 მ3

31970 მ2

27.03.19
26.08.28

156209 მ3

1.94

30.04.19
01.05.22

17525 მ3

3505 კვ.მ

264475 მ3

52895 მ2

72120 მ3

24040 მ2

859163 მ3

13.57

763000 მ3

10.90

9620 მ3

1.00

22.10.22

23190 მ3

7730 მ2

12.11.20

2870 მ3

2870 მ2

365 მ3/Y

0.07

10000 მ3

1.00

28.01.23

10000 მ3

10000 მ2

5 YEARS

38445 მ3

25630 მ2

37800 მ3

9450 მ2

2 YEARS

9225 მ3

1845 მ2

1 YEAR

2650 მ3

2650 მ2

20 YEARS

73000 მ3/წ ორივე ჭაში

0.07

850000 მ3

4.3

30.05.34
11.06.24
22.07.19
05.08.29

26.08.19
02.10.19
21.10.19
11.11.19
24.12.19
24.01.20

28.04.20

19.06.20
01.07.20

15.08.29
20.07.21

25.12.29
20.07.21

4 YEARS

20.12.27

ნარინჯისფერი სტრიქონები: შეჩერებული ლიცენზია

წყარო: წიაღის ეროვნული სააგენტო

ენერგიის განახლებადი წყაროები.97 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის პატარა მდინარეების მთლიანი
ჰიდროპოტენციალი შეფასებულია 5.7 მვ დადგმული სიმძლავრით და 35.6 მლნ კვტ/სთ ელექტროენერგიის
გენერაციის შესაძლებლობით. ყველაზე დიდი პოტენციალი გააჩნია მდინარე ვერეს - 1.9 მვ დადგმული
სიმძლავრე და 11.9 მლნ კვტ/სთ ელექტროენერგიის წარმოების შესაძლებლობა.98
საქართველოს ქარის ენერგიის ატლასის (2004) თანახმად, მუნიციპალიტეტს აქვს ქარის უმნიშვნელო
ენერგიის პოტენციალი, ძირითადად, 100 ვ/მ2-ზე ნაკლები და 100-250 ვ/მ2 ძალიან შეზღუდულად. ქარის
სიჩქარის საშუალო წლიური სიდიდე 2 მ/წმ-ზე ნაკლებია.
საქართველოს გლობალური ჰორიზონტალური გამოსხივების რუკის თანახმად, გრძელვადიანი საშუალო
დღიური მზის ენერგიის პოტენციალი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში შეადგენს დაახლოებით 3.6 კვტ/
სთ/მ2-3.8 კვტ/სთ/მ2-ს შეზღუდულ ფართობებზე. ჩვეულებრივი პირდაპირი დასხივება შეადგენს 3.4-3.6 კვტ/
97.

98.

ტექნიკური ანგარიში ნომერი 2 მდინარეების რიონი და ალაზანი-იორის აუზების სწრაფი შეფასება, საქართველოს რესპუბლიკა. გაეროს განვითარების
პროგრამის/”GLOW-საქართველოს“ პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოს მდინარეების აუზებში. ფლორიდის
საერთაშორისო უნივერსიტეტი. გაეროს განვითარების პროგრამის/“GLOW-საქართველოს“ პროექტი: ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა
საქართველოს მდინარეების აუზებში. ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
წყარო: http://energy.gov.ge/
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სთ/მ2-ს უმრავლეს ადგილას და 3 კვტ/სთ/მ2-ს - ზოგიერთ ადგილას. მზის რადიაციის ელექტროენერგიად
გადაქცევის პოტენციალი შეადგენს 3.6 კვტ/სთ/კვტპ (კილოვატპიკი), ხოლო ზოგიერთ ადგილას მხოლოდ
3.2-3 კვტპ-ს.99
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ბიომასის წარმოება შეიძლება ხის ნარჩენებისგან, რომლებიც
წარმოქმნილია შემდეგის შედეგად:
•
•
•
•
•

ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ ჩატარებული სანიტარიული ჩეხვა (ყოველწლიური და შუა წელს
და შეთხელება);
სოციალური ჩეხვა შეშის დამზადების მიზნით;
არალეგალური ჩეხვა;

ხის მომტვრევა ბუნებრივი მოვლენების შედეგად (ზვავი, ძლიერი ქარი, მეწყერი, ტყის ხანძარი და
ა.შ.), ასევე ხის დაავადების გამო (მავნებლები და სოკო);
ტყის გაკაფვა მისასვლელი გზების მშენებლობის მიზნით.

ორგანიზაციამ „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოს“ (WEG) ბიომასის პოტენციალური სფეროს 2014
წლის კვლევაში აღმოაჩინა შემდეგი:100
•

•

•

•

99.
100.

საქართველოს არალეგალური ჩეხვის ზონებში დაგროვილი ხის ნარჩენების მოცულობა უდრიდა,
დაახლოებით, 4.5-5 მ3-ს ჰექტარზე (მარტყოფისა და ერთაწმინდას შედეგების გავრცელება, ასევე,
შეიძლება თეთრიწყაროს ტყეებზეც მსგავსებისა და სიახლოვის საფუძველზე - საშუალოდ 3.8 მ3/
ჰა ხის ნარჩენებია დაგროვილი ტყის მონაკვეთებში ინტენსიური ჩეხვის შემდეგ ხე-ტყის მასალის
დამზადების მიზნით, ხოლო 2.24 მ3/ჰა ნარჩენებია ნაპოვნი ერთაწმინდას ტყეში ხე-ტყის მასალის
ყოველგვარი დამზადების გარეშე);
ხე-ტყის მასალის დამზადების შემდეგ დარჩენილი ხის ნარჩენები ნაწილდება არსებული ან ყოფილი
სატყეო გზების მახლობლად, თუმცა გამოყენებამდე საჭიროა მათი მოწესრიგება (გაწმენდა და
ზედაპირის გასწორება);
უმეტეს შემთხვევაში ხის მასალა, როგორც ნივთმტკიცება, ინახება პროკურატურაში და მისი
გამოყენება აკრძალულია, თორემ სხვა შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობა მიითვისებდა მის
უდიდეს ნაწილს;

ტყეებიდან ხის ნარჩენების შეგროვება საკმაოდ ძვირია და გზის მდგომარეობასა და ხის ჩეხვის
ადგილამდე მანძილზეა დამოკიდებული.

წყარო: საქართველოს მზის რესურსების რუკები. მსოფლიო ბანკის ჯგუფი, ESMAP-ის („ენერგეტიკის სექტორის მართვის ხელშეწყობის პროგრამა“)
დაფინანსებით, ხოლო მომზადებულია Solargis-ის მიერ.
წყარო: ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის საველე კვლევა საქართველოში და ბიომასის გამოყენების პოპულარიზაცია შემდეგი ვებგვერდის
საშუალებით: UNDP Micro-Capital Grant Agreement for Non-Credit Related Activities of 28.11.14
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გარემოს ინფრასტრუქტურა და მომსახურებები

სასმელი წყლის მომარაგების სისტემა. ადგილობრივი მოსახლეობის თითქმის 70-75% მიერთებულია
წყალმომარაგების ცენტრალურ სისტემასთან. სოფლების დაახლოებით 90%-ს აქვს ამგვარი სისტემები.
დანარჩენებს აქვთ საკუთარი ჭები ან შინამეურნეობის ავტონომიური სისტემები და წყალს წყაროებიდან
იღებენ.
ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემების არმქონე სოფლები

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული
დაღეთის ადმინისტრაციული ერთეული

თონეთის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფელი
დაღეთი

სამშვილდე
მოხისი

პატარა თონეთი

ირაგის ადმინისტრაციული ერთეული

ორბეთის ადმინისტრაციული ერთეული

ცხრაკუდაანი
ვისიროვკა
ივანოვკა
დრე

ვანათი

მესამე შამთა
ღვეთი
შამთა
წვერი

შახვეტილას ადმინისტრაციული ერთეული

წყლულეთი
შახვეტილა

დიდი ნამტვრიანი
ზემო ჭინჭრიანი
კოდისწყარო
ნაპლნარი
უღუდეთი

ქვემო ჭინჭრიანი

ჭივჭავის ადმინისტრაციული ერთეული

ჯვრისხევი (პოლიანა)
ზემო ახალშენი

წყარო: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

ქალაქ თეთრიწყაროს მოსახლეობას 24 საათიანი წყალმომარაგება აქვს, მაშინ, როცა მუნიციპალიტეტის
მთელი მოსახლეობის მხოლოდ 10-15% სარგებლობს უწყვეტი წყალმომარაგებით. წყალმომარაგების
ურბანულ სისტემას ექსპლუატაციას უწევს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
თეთრიწყაროს მომსახურების ცენტრის დახმარებით, რომელიც ყურადღებას აქცევს სისტემის ყოველდღიურ
მუშაობას და, ასევე, ყოველდღიურად აკონტროლებს სასმელი წყლის ხარისხს. 2017 წელს ვარხუნოს
წყალსაცავის მეზობლად დაემატა ორი ჭა, რომლებმაც გააუმჯობესა წყალმომარაგება ქალაქ თეთრიწყაროს
3,100 მოსახლისთვის. გარდა ამისა, მსგავსი სამუშაოები ჩატარდა დაბა მანგლისში. უნდა აღინიშნოს,
რომ 2015-2016 წლებში საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ და მუნიციპალური
განვითარების ფონდმა, ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით, თეთრწყაროში განახორციელეს
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, რაზეც 2 მილიონი ლარი დაიხარჯა. წყლის ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაციის შედეგად წყლის დანაკარგები შემცირდა და გაუმჯობესდა როგორც სასმელი წყლის
ხარისხი, ასევე წყალმომარაგების გრაფიკი.101
101.

წყარო: http://tetritskaro.gov.ge
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მთლიანობაში, 200 კმ-იანი სასმელი წყალმომარაგების ქსელის თითქმის 80% მოძველებულია და შეცვლას
საჭიროებს, ხოლო ქსელის 5-10% ყოველწლიურად ზიანდება. გარდა ამისა, წყალმიმღების (სათავო
ნაგებობების) უმეტესი ნაწილი დანგრევის პირასაა მისული იმის გამო, რომ წყლის ნაკადი შემცირებულია
და მომხმარებელს წყალი არ მიეწოდება უწყვეტად. მოსახლეობა არარაციონალურად იყენებს წყალს, თუ
გავითვალისწინებთ, რომ წყლის მრიცხველები არ არის სისტემაში და არც წყლის მოხმარების საფასურის
რაიმე ეფექტიანი სისტემაა დაწესებული მუნიციპალიტეტში. ცენტრალიზებულ სისტემაზე უამრავი
არალეგალური მიერთებაა. 2020 წელს ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა სასმელი წყლის
მიწოდებასთან დაკავშირებული ორი ფართომასშტაბიანი პროექტი, რომლებიც გულისხმობენ სასმელი
წყლის ამოღებას მდინარე ალგეთიდან, მის გაწმენდას და იმ სოფლებისთვის მიწოდებას, რომლებშიც
არ არის წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემა/წყლის მნიშვნელოვანი დეფიციტია. სამშენებლო
სამუშაოები მიმდინარეობს სოფ. ჯორჯიაშვილსა და ბოგვში, ხოლო წინწყაროსთვის და მისი 10 მეზობელი
სოფლისთვის გათვალისწინებული პროექტი ჯერ კიდევ განიხილება საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიაში დაფინანსებასთან დაკავშიებით.102
საკანალიზაციო სისტემა. ცენტრალური საკანალიზაციო სისტემა არის მხოლოდ ქალაქ თეთრიწყაროში. იგი
მთელი ტერიტორიის დაახლოებით 20%-ს მოიცავს. ქსელის უმეტესი ნაწილი მოქმედია, თუმცა ჩამდინარე
წყლების გამწმენდი ნაგებობა წლების განმავლობაში გამოსული იყო მწყობრიდან, რაც მიმდებარე
ტერიტორიის დატბორვას და დაბინძურებას იწვევდა. რამდენიმე საკანალიზაციო კოლექტორი არის დაბა
მანგლისის ქუჩებშიც, სისტემა არ მუშაობს და დაბაში არ არის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა.
საკანალიზაციო ქსელები არის დევნილთა დასახლებაშიც, სოფელ კოდაში. ეს სისტემები მწყობრიდან არის
გამოსული. 2014 წელს თეთრიწყაროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ააგო მცირე ქსელი და გამწმენდი
ნაგებობა (სეპტიკური სისტემა) ფაბრიკის დასახლებაში. სისტემა მუშაობს, თუმცა მის მოვლა-პატრონობაზე
არავინაა პასუხისმგებელი. 2016 წელს საკანალიზაციო ქსელები და სეპტიკური სისტემა მოეწყო ასევე
შვაბის ქუჩაზე, სოფელ ასურეთში. საჭიროა აღნიშნული ქსელის გაფართოება ისე, რომ მან მოიცვას მთელი
დასახლება. სისტემაზე საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ზრუნავს.
სანიაღვრე სისტემები. სანიაღვრე სისტემები, ძირითადად, მოწყობილია მოასფალტებული გზების და შიდა
ქუჩების გაყოლებაზე:
•
•
•
•

90% ქალაქ თეთრიწყაროში;
20% დაბა მანგლისში;

60% სოფელ ასურეთში;

ასფალტის/ბეტონის გზების მქონე ყველა სოფელში.

საფარის გარეშე დარჩენილი გზების და ქუჩების მქონე სოფლებში არხები მოწყობილია გზების/ქუჩების
ორივე მხარეს. ბოლო ხუთი წლის (2015 წლიდან) განმავლობაში აგებული სანიაღვრე სისტემები კარგ
მდგომარეობაშია. ზოგიერთ შემთხვევაში არსებულ სისტემებს მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება
სჭირდება, ხოლო ქალაქ თეთრიწყაროსა და დაბა მანგლისში, რთული მთიანი რელიეფიდან გამომდინარე,
არსებული სანიაღვრე სისტემები სისტემატიზებას და ყურადღებით დაგეგმვას მოითხოვენ. 2019 წელს
განხორციელდა და დასრულდა სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია/მშენებლობის ერთი პროექტი,
ხოლო მეორე ფინანსური რესურსების მობილიზების მოლოდინშია. არსებობს სოფელ ჯორჯიაშვილში
ახალი სანიაღვრე არხის მოწყობასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც გულისხმობს
არსებული სანიაღვრე ქსელის მიერთებას, ოპტიმიზებას და სისტემის გამტარუნარიანობის გაუმჯობესებას
და არხებიდან ნაგვისა და ზედმეტი დანალექების ამოღებას.
მდინარის ნაკადის კონტროლის საკითხი სოფლებში ვაშლოვანში, ორბეთში, კოდაში, მუხათში, სამღერეთში,
ჯორჯიაშვილში, საღრაშენში, წინწყაროში, კლდეისში, მანგლისსა და თეთრიწყაროში კვლავ პრობლემურია.
საირიგაციო სისტემები.103 თეთრიწყაროს მუნიციპლიტეტში ოთხი საირიგაციო სისეტმაა:
•
•
•
•
102.

103.

ტბისი-კუმისის (ალგეთის) საირიგაციო სისტემა;
ჯანდარის არხი;

ასურეთის არხი;

მამუკიანის არხი.
წყარო: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, 2020.

წყარო: 1) საქართველოს მელიორაცია, 2020; 2) საქართველოს მოუპირკეთებელი არხების სანდოობის შეფასება საქართველოში. კონსტანტინე
იორდანიშვილი. დისერტაცია ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად (დოქტორის ეკვივალენტი). საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის წყლის მართვის ინსტიტუტი.
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ალგეთის საირიგაციო სისტემა თვითდინებითი სისტემაა და შედგება ღია, მოუპირკეთებელი არხებისგან.
მისი მთლიანი სიგრძე 34.5 კმ-ია (სადაც მთავარი არხის სიგრძეა 11 კმ); საანგარიშო სიმძლავრე - 9 მ3/წმ,
საანგარიშო მოსარწყავი ტერიტორია- 14,500 ჰა104; ამჟამად 8,300 ჰა ირწყვება. იგი წყალს იღებს ალგეთის
(ტბისი-კუმისი) წყალსაცავიდან, რომელიც სოფელ ტბისის მახლობლად მდებარეობს და სარწყავ წყალს
შემდეგ სოფლებს აწვდის: ტბისი, ფარცხისი, საღრაშენი, ბოგვი, ჯორჯიაშვილი, შავსაყდარი, ასურეთი,
ბორბალო, ღობანი, ვაშლოვანი, მუხათი, კოდა, წინწყარო, კოსალარი, დურნუკი, კოტისი, მარაბდა და კუმისი.
გარდა ამისა, არხიდან იკვებება მარაბდის წყალსაცავი. მსოფლიო ბანკის პროექტის „ირიგაცია და მიწის
ბაზრის განვითარება“ მხარდაჭერით ბოლო პერიოდში განხორციელდა მთავარი არხის, ალგეთის კაშხლის
და წყალჩამკეტის რეაბილიტაცია. შიდა ქსელი (მეორადი და მესამეული არხები) დანგრევის პირასაა.
სისტემაში დანაკარგები 30%-ს შეადგენს და იგი საჭიროებს რეაბილიტაციას, რომელიც იგეგმება, ასევე,
მსოფლიო ბანკის პროექტის „ირიგაცია და მიწის ბაზრის განვითარება“ მხარდაჭერით.
ჯანდარის არხი წყალს მდინარე ალგეთიდან იღებს სოფელ ასურეთთან. ისიც ღია თვითდინებითი სისტემაა;
არხი არ არის მოპირკეთებული და მისი სიგრძე 13.4 კმ-ს შეადგენს. ამჟამად მიმდინარეობს სისტემის და
სათავო ნაგებობის, მათ შორის არხის პროფილის, რეაბილიტაცია.
ასურეთის არხი წყალს მდინარე ალგეთიდან იღებს სოფელ შავსაყდართან. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
სხვა არხების მსგავსად, იგი თივთდინებითია, ღიაა და არ არის მოპირკეთებული. სისტემის მთლიანი სიგრძე
11 კმ-ია. საჭიროა სისტემის სათავო ნაგებობის რეაბილიტაცია და არხის პროფილის აღდგენა.
მამუკიანის არხი წყალს მდინარე ალგეთიდან იღებს სოფელ ასურეთთან. მისი მთლიანი სიგრძე 4 კმ-ს
შეადგენს. საჭიროა სისტემის სათავო ნაგებობის რეაბილიტაცია და არხის პროფილის აღდგენა.
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტის 84 დასახლებიდან მხოლოდ ქალაქი თეთრიწყარო
და 21 სოფელი (26%) მარაგდება მილებით მოწოდებული ბუნებრივი აირით. ეს სოფლებია:
•
•
•
•
•
•
•

კოდა, დევნილთა დასახლების ჩათვლით
მუხათი

ძველი და ახალი მარაბდა
კოტიში

ბორბალო
ღოუბანი
ერთისი

•
•
•
•
•
•
•

ვაშლოვანი
ასურეთი
ენაგეთი

შავსაყდარი

ჯორჯიაშვილი
ბოგვი

ვარდისუბანი

•
•
•
•
•
•
•

საღრაშენი
ფარცხისი
ხაიში

სამშვილდე
წინწყარო

კოსალარი

თეთრიწყარო

ელექტროენერგია 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება ყველა დასახლებას.
რაც შეეხება ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენებას, მუნიციპალიტეტში არის მხოლოდ ერთი
მცირე ჰიდროელექტროსადგური 1.25 მვ დადგმული სიმძლავრით, რომელიც ამჟამად არ მუშაობს. ახლო
მომავალში გათვალისწინებულია ხუთი მცირე და საშუალო ზომის (კასკადური) ჰიდროელექტროსადგურის
აგება მდინარე ხრამზე:105
•
•
•
•

104.
105.

ჰიდროელექტროსადგური ხრამი-3, 16.07 მვ დადგმული სიმძლავრით და 112.36 მლნ კვტ/სთ
ელექტროენერგიის წლიური გენერაციით;
ჰიდროელექტროსადგური ხრამი-4, 14.97 მვ დადგმული სიმძლავრით და 101.99 მლნ კვტ/სთ
ელექტროენერგიის წლიური გენერაციით;

ჰიდროელექტროსადგური ხრამი-5, 19.89 მვ დადგმული სიმძლავრით და 129.36 მლნ კვტ/სთ
ელექტროენერგიის წლიური გენერაციით;

ნახიდურის სადერივაციო ტიპის ჰიდროელექტროსადგური, 7.8 მვ დადგმული სიმძლავრით, 17-მ
სიმაღლის კაშხლით, 2,700 მ სადაწნეო მილსადენით, 76,570 მ2 სარკის ზედაპირით, 22 მ3/წმ წყლის
გამოთვლილი ნაკადით ჰიდროელექტროსადგურიდან და 2.04 მ3/წმ მინიმალური სანიტარიული
(„ეკოლოგიური”) ნაკადით;
წყარო: საქართველოს 2017-2025 წლების ირიგაციის სტრატეგია. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. შპს „საქართველოს მელიორაცია“. სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო (ამჟამად გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო). 2017.

წყარო: 1) განახლებადი ენერგიის პროექტები ქვემო ქართლის რეგიონში. გარემო და საზოგადოება. ენერგეტიკა. პერიოდული ჟურნალი 10(50), 2019 წლის
ივლისი. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა („დედამიწის მეგობრები - საქართველო“). 2) გაფართოებული ანგარიში 7.8 მვ დადგმული სიმძლავრის ჰეს-ის
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შესახებ მდინარე ხრამზე. შპს „ნახიდურის ჰეს-ი“. შპს „გამა კონსალტინგი“. 3) სკრინინგის ანგარიში მდინარე ხრამზე 7.8
მვ დადგმული სიმძლავრის ჰეს-ის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შესახებ. შპს „საქენერგო“. 2019.
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ჰიდროელექტროსადგური ხრამი-7 – სადერივაციო ტიპის ჰიდროელექტროსადგური, 3.0 მვ დადგმული
სიმძლავრით, 18.0 მლნ კვტ/სთ ელექტროენერგიის წლიური გენერაციით, 16 მ3/წმ წყლის გამოთვლილი
ნაკადით ჰიდროელქტროსადგურიდან და 1.82 მ3/წმ სანიტარიული ნაკადით.

•

ნარჩენების მართვა.106 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის შპს „თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და
დასუფთავების სამსახური“ არაკომერციული იურიდიული პირია, რომელიც პასუხისმგებელია მუნიციპალური
მყარი ნარჩენების მართვის უზურნველყოფაზე და, სხვა მუნიციპალურ მომსახურებებთან ერთად (მაგალითად,
გამწვანება და ა.შ.), ქუჩების დასუფთავების მომსახურების მიწოდებაზე როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე
არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის. სამსახურში დაახლოებით 92 ადამიანია დასაქმებული.
მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მოცულობა 2019 წელს დაახლოებით 4,276.77 ტ-ს შეადგენდა, საიდანაც
1,548 ტ აღებული იქნა მუნიციპალიტეტის ურბანული ნაწილიდან, ხოლო 2,745 ტ - სოფლებიდან. ნარჩენების
წარმოქმნის მაჩვენებელი შეადგენს 0.79 კგ/მოსახლე/დღეში ქალაქისთვის და 0.45 კგ/მოსახლე/დღეში სოფლებისთვის.
2019 წლის ბოლოს და 2020 წლის დასაწყისში გაეროს განვითარების პროგრამის საკონსულტაციო პროექტის
„ეფექტიანობის მართვის სისტემა ქუჩების დასუფთავების და ნარჩენები მართვის სამსახურებისთვის
საქართველოს 23 მუნიციპალიტეტისთვის“ ფარგლებში თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების
სამსახურის თანამშრომლებისთვის კითხვარით და ინტერვიუებით ჩატარებული კვლევის თანახმად, 2019
წელს მყარი მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების მაჩვენებელი ურბანული ნაწილისთვის შეადგენდა
თითქმის 100%-ს, ხოლო სოფლებისთვის - 90%-ს. ამავე დროს, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ
მოწოდებული 2020 წლის ივნისის მონაცემების მიხედვით, ნარჩენების შეგროვების მაჩვენებელი შეადგენდა
დაახლოებით 90%-ს ურბანული ნაწილისთვის და მხოლოდ 70%-ს სოფლებისთვის. შეუძლებელია იმის
დადგენა, თუ რომელი მონაცემებია უფრო სწორი.
საკუთარი ექსპერტების გამოთვლებისა და საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის
ნაგავსაყრელებთან დაკავშირებული მონაცემების მიხედვით, სამსახურმა 2019 წელს შეაგროვა 4,002.43 ტ
მყარი მუნიციპალური ნარჩენები, აქდან 532 ტ ურბანულ ნაწილში და 2,470 ტ - სოფლებში.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ შეგროვებული და შეუგროვებელი მყარი მუნიციპალური
ნარჩენების მოცულობა, ტ/ წელიწადში (2019)

4 002

ტონა

2 470
1 532

274
ურბანულ ნაწილში შეგროვებული
მყარი მუნიციპალური
ნარჩენების მოცულობა

სოფლებში შეგროვებული
მყარი მუნიციპალური
ნარჩენების მოცულობა

შეგროვებული
მყარი მუნიციპალური ნარჩენების
მთლიანი მოცულობა

შეუგროვებელი
მყარი მუნიციპალური ნარჩენების
მთლიანი მოცულობა (ურბანული ნაწილი)

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა

106.

წყარო: 1) საბაზისო კვლევის პროექტი 39 საპილოტე მუნიციპალიტეტისთვის. გაეროს განვითარების პროგრამის საკონსულტაციო პროექტი: მუშაობის
მართვის სისტემა ქუჩების დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახურებისთვის საქართველოს 23 მუნიციპალიტეტში. 2020 წლის მაისი; 2)
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი.
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ამჟამად თეთრიწყაროს კეთილმოწყობის სამსახური სხვადასხვა სიხშირით აგროვებს შერეულ ნარჩენებს
ურბანულ ნაწილში და სოფლებში. სამსახურს არა აქვს რაიმე ხელშეკრულება კერძო კონტრაქტორთან მყარი
მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებასა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით. სამსახური ასევე აგროვებს
პლასტმასის ბოთლებს, თუმცა არ არსებობს რაიმე მონაცემები შეგროვებული მოცულობის შესახებ. არსებობს
მყარი მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების ორი სისტემა: „კომუნალური (საზოგადოებრივი) კონტეინერი“
და „ზარი“ (მყარი მუნიციპალური ნარჩენების გატანა სათანადო სამსახურის მიერ წინასწარი განრიგით,
რომელიც იყენებს სპეციალურ სიგნალს/ან წინასწარ ატყობინებს მოსახლეობას ნარჩენების გატანის
განრიგს). ქალაქ თეთრიწყაროში და სოფლებში მაწევანი, ტბისი, ფარცხისი, საღრაშენი, ბოგვი, ჯორჯიაშვილი,
ასურეთი, მანგლისი, პანტიანი, თონეთი, ორბეთი, კოდა, მუხათი, მარაბდა, დევნილთა დასახლება, კოტიში,
წინწყარო და ხაიში მოქმედებს „კომუნალური კონტეინერის“ სისტემა, ხოლო სოფლებში ბორბალო, გურუბანი,
ურთისი, ვაშლოვანი, ენაგეთი, შავსაყდარი, ვარდისუბანი, ტბისი, დაღეთი, სამშვილდე, დიდი ირაგა, პატარა
ირაგა, ჯაღრაშენი, ალექსეევკა, სამღერეთი, ჯვარა, აბელიანი, გოლთეთი, დვალთა, ახალოსფელი და გოხნარი
მოქმედებს „ზარის“ სისტემა. მყარი მუნიციპალური ნარჩენების გატანის განრიგი ასეთია:
მყარი მუნიციპალური ნარჩენების
გატანის სიხშირე

დასახელება

ქალაქი თეთრიწყარო; დაბა მანგლისი; მწევანი, ტბისი, ფარცხისი, საღრაშენი, ორჯერ დღეში, ყოველდღე 1 მაისიდან
ბოგვი, ჯორჯიაშვილი, ასურეთი, პანტიანი, თონეთი, ორბეთი, კოდა, მუხათი, 1 ნოემბრამდე, ხუთი დღე კვირის
მარაბდა, დევნილთა დასახლება, კოტიში, წინწყარო, ხაიში
განმვლობაში წლის დანარჩენ დროს
ბორბალო, ღოუბანი, ერთისი, ვაშლოვანი, ენაგეთი, შავსაყდარი, ვარდისუბანი, სამი დღე კვირაში 1 მაისიდან 1
ტბისი, დაღეთი, სამშვილდე, დიდი ირაგა, პატარა ირაგა, ჯიღრაშენი, ნოემბრამდე;
ორი
დღე
კვირის
ალექსეევკა, სამღერეთი, ჯვარა, აბელიანი, გოლთეთი, დვალთარი, დვალთა
განმავლობაში წლის დანარჩენ დროს
წყარო: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, 2020

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია რაიმე ცალკე სისტემა შინამეურნეობის სახიფათო ნარჩენების
შეგროვების და გატანისთვის. ყველაფერი, რაც ითვლება შინამეურნეობების მიერ გამოყენებულ სახიფათო
ნარჩენებად (მაგალითად, თერმომეტრები, ბატარეები, წნევის გასაზომი აპარატები, ფლუორესცენტული
ნათურები, მცირე ზომის ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობები, ვადაგასული წამლები და ა.შ.),
ირევა მუნიციპალურ ნარჩენებთან და ხვდება მარნეულის ნაგავსაყრელზე. ზოგიერთ მასალას, რომელიც
ხვდება შერეულ მუნიციპალურ ნარჩენებში, როგორიც არის, მაგალითად, ბატარეები და მცირე ზომის
საოჯახო ელექტრული და ელექტრონული დანადგარების ნარჩენები, ყურადღებას მიაქცევენ მწარმოებლები
და/ან იმპორტიორები მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სქემების მიხედვით. მშენებლობის
და ნგრევის შედეგად მიღებული და შეგროვებული ნარჩენების რაოდენობის მონაცემები უცნობია, რადგან
მათი აღრიცხვა არ მიმდინარეობდა. სამედიცინო ნარჩენებს აგროვებს კერძო ოპერატორი, რომელსაც აქვს
სახიფათო ნარჩენების შეგროვების და დამუშავების ნებართვა.
სამსახურს გააჩნია 1.1 მ3 ტევადობის 394 კონტეინერი (105 ურბანულ ნაწილში და 289 სოფლებში) და ნარჩენების
შემგროვებელი 7 მანქანა. აღნიშნული მანქანებიდან სამი დახურული სატვირთოა კომპაქტორებითა და
ავტომატური დატვირთვით, ხოლო 4 - ღია სატვირთოა. სამსახური არ ახორციელებს კონტეინერებისა და
მანქანების დეზინფექციას. გარდა ამისა, სამსახურს არა აქვს საკუთარი სარემონტო საამქრო, რაც ამცირებს
მანქანების ხელმისაწვდომობას წლის განმავლობაში. მუნიციპალიტეტს აქვს თავისი საკუთარი 2,000 კვ. მ
ფართობის ავტოფარეხი.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მომუშავე ნარჩენების შემგროვებელი მანქანები
მანქანის ტიპი და ბრენდი

სიმძლავრე,

გამოშვების

ავტომატური დატვირთვა

13

2008

დიახ

KATMERJILER

KATMERJILER
SINOTRUK

AMER-25
AMER-25
AMER-25
AMER-25

მ3

წელი

7

2008

8

2004

8

2004

18
8
8

2016

2004
2004

(დიახ/არა)

შენიშვნები (მდგომარეობა, რემონტი,
პრობლემები…)

დიახ

დიახ
არა
არა

ძველი მანქანები, საჭიროებენ

მუდმივ ტექნიკურ მომსახურებას

არა
არა

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა
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კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის მიერ შეგროვებული მყარი მუნიციპალური ნარჩენების
გატანა ხდება მარნეულის მუნიციპალური მყარი ნარჩენების (არასანიტარიული) ნაგავსაყრელზე, რომელსაც
ექსპლუატაციას საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია უწევს. ზოგიერთი ნარჩენები, კერძოდ,
მანგლისის ზონიდან, დროებით გაიტანება და ინახება მანგლის-წალკის ნაგავგადასატვირთ სადგურში,
რომელიც განლაგებულია დაბა მანგლისში.
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შეფასების თანახმად, მუნიციპალიტეტში არსებობს დაახლოებით
10,860 კვ მ ფართობის 66 მცირე ზომის არალეგალური ნაგავსაყრელი, სადაც გროვდება თითქმის 1,106 მ3
მოცულობის ნარჩენები. უნდა აღინიშნოს, რომ ამგვარი ნაგავსაყრელების რაოდენობა, მათი საერთო
ფართობი და იქ დაგროვილი მყარი მუნიციპალური ნარჩენების რაოდენობა/მოცულობა უცნობი იყო
მუნიციპალიტეტებისთვის კითხვარით და ინტერვიურების გზით ჩატარებული კვლევისას, რომელიც 20192020 წლებში განხორციელდა გაეროს განვითარების პროგრამის საკონსულტაციო პროექტის „ეფექტიანობის
მართვის სისტემა ქუჩების დასუფთავების და ნარჩენების მართვის სამსახურებისთვის საქართველოს 23
მუნიციპალიტეტისთვის“ ფარგლებში საქართველოს 23 მუნიციპალიტეტში. ამას გარდა, თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმაში სრულიად განსხვავებული
მონაცემებია ჩართული ამგვარი არალეგალური ნაგავსაყრელების შესახებ. აღნიშნული წყაროს თანახმად,
მუნიციპალიტეტის სოფლებში 17 არალეგალური ნაგავსაყრელი იყო.
მუნიციპალიტეტს შემდეგი დამატებითი აღჭურვილობა სჭირდება:
•
•
•
•

20 ახალი კონტეინერი - ქალაქ თეთრიწყაროსა და თეთრიწყაროს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ
ერთეულებში არსებულ სოფლებში;

20 კონტეინერი - დაბა მანგლისსა და მანგლისის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში
არსებულ სოფლებში;
10 კონტეინერი – კოდასა და მანგლისის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში არსებულ
სოფლებში;
ნარჩენების შემგროვებელი 2 დახურული მანქანა კომპაქტორით და 5 ღია სატვირთო მყარი
მუნიციპალური ნარჩენების შესაგროვებლად სოფლებში „ზარის“ სისტემის დახმარებით.

რაც შეეხება საზოგადოებრივი სივრცეების დალაგებას, ყოველდღიურად ლაგდება მხოლოდ მოკირწყლული
ქუჩები ქალაქ თეთრიწყაროში და პერიოდულად - მანგლისში, ასურეთში, კოდაში, მუხათსა და დევნილთა
დასახლებაში. ჩვეულებრივ, ხდება ქუჩების დაგვა. თუმცა Covid-19-ის გამო თეთრიწყაროსა და მანგლისში
ქუჩები დროდადრო ირეცხება/სველდება.
არსებული სატარიფო სისტემა გადასახადს აკისრებს არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებს (იურიდიულ
პირებს) მათ მიერ დაკავებული სივრცის/ოფისის ფართობის მიხედვით. საფასურის გადახდა ხდება
ყოველთვიურად. ნარჩენების შეგროვების და დალაგების საფასურის თანხები მუნიციპალიტეტში რჩება.
მუნიციპალიტეტს პრობლემები აქვს გადასახადის მოსახლეობისთვის დაკისრების მხრივ, ასე რომ ამჟამად
მოსახლეობა არაფერს იხდის.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ ხდება ნარჩენების მართვის კოდექსის აღსრულება
და, აქედან გამომდინარე, არ არსებობს ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევასთან დაკავშირებული
ადმინისტრაციული საქმისწარმოების და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული რეგულაციების
დარღვევის სტატისტიკა.
ნარჩენების მართვის ეროვნულ მიზნებთან შეუსაბამობა, მონაცემების ნაკლებობა ნარჩენების წარმოქმნისა
და ქუჩების უმრავლესობის წმენდის მაჩვენებლების შესახებ (მაგალითად, გაწმენდილი ქუჩების და
საზოგადოებრივი სივრცეების პროცენტული წილი და ა.შ.), ტრანსპორტირებისთვის საჭირო აღჭურვილობის
უკმარისობა, სარემონტო საამქროს უქონლობა, საფასურის ამოღების დაბალი მაჩვენებელი, აღსრულების
ზომების და შესაძლებლობის უქონლობა/უკმარისობა, წყაროს გამოყოფის სისტემის უქონლობა მშრალი
გადამუშავების შესაძლებლობის მქონე და ბიონარჩენებისთვის, გადამუშავების და აღდგენის უკიდურესად
შეზღუდული შესაძლებლობა, შეგროვების ცალკე სისტემის უქონლობა სახიფათო საოჯახო ნარჩენებისთვის,
არალეგალური ნაგავსაყრელების არსებობა და ა.შ. წარმოადგენს კრიტიკულ საკითხებს და გამოწვევას
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისთვის. ქვემოთ მოცემულია პრობლემების ჩამონათვალი მათი სიმწვავის
მიხედვით. მოცემული საკონტროლო ჩამონათვალი შევსებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
თანამშრომლების მიერ, ხოლო კორექტირებული - პროექტის ნარჩენების საკითხებზე მომუშავე ექსპერტების
მიერ.
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მუნიციპალიტეტი პერიოდულად ატარებს წმენდის კამპანიებს სკოლის მოსწავლეებსა და ახალგაზრდებთან
ერთად. თუმცა მას არა აქვს მუნიციპალიტეტის მასშტაბის ინფორმირებულობის გაზრდის რაიმე პროგრამა/
გეგმა მუნიციპალური ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა
და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები და ინფრმაცია არ არის ხელმისაწვდომი
ინტერნეტში.
რაც შეეხება მოქალაქეების უკუკავშირის/საჩივრების განხილვის მექანიზმს, იგი არ არსებობს თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში, ისევე, როგორც ქვეყნის მუნიციპალიტეტების უმეტესობაში.

გარემოს დაცვის სფეროში საქმიანობის მართვა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში გარემოსდაცვით მართვასა და გარემოსდაცვით მომსახურებაში შემდეგი
უფლებამოსილი ორგანოები არიან ჩართულები:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ალგეთის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ადმინისტრაცია;
ალგეთი-ტბისი-კუმისის მომსახურების ცენტრი;

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის თეთრიწყაროს მომსახურების ცენტრი,
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;

მანგლისის ნაგავგადასატვირთი სადგურის მომსახურე საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის
კომპანიის გუნდი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
ეროვნული სატყეო სააგენტოს თეთრიწყარო-წალკის მეტყევეობის უბნის/მონაკვეთის გუნდი
(რეინჯერები), რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
თეთრიწყაროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
სურსათის
ეროვნული
სააგენტოს
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;

ცენტრი,

წარმომადგენლები,

რეგიონული

განვითარებისა

და

რეგიონული

განვითარებისა

და

სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ცენტრი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო;

საგანგებო სიტუაციების მართვის ეროვნული სამსახურის სახანძრო და სამაშველო ძალების მართვის
მთავარი სამმართველოს მეხანძრეთა და მაშველთა დანაყოფის მეხანძრეთა და მაშველთა გუნდი,
შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

ბუნებრივი რესურსების და გარემოს დაცვის ადგილობრივ სერვისებს, მათ შორის მყარი ნარჩენების
მართვის და ქუჩების დასუფთავების სერვისებს, უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული
დეპარტამენტები და შპს „თეთრიწყაროს კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური“.
რაც შეეხება გარემოს დაცვის მართვაში არასახელმწიფო სექტორის ჩართულობას, სოფლის განვითარების
ხელშეწყობის, მათ შორის გარემოს დაცვის და კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობის
მიზნით, ჩამოყალიბებულია ადგილობრივ სამოქმედო ჯგუფში - მრავალი დაინტერესებული მხარის
ფორუმი. მას დახმარებას უწევს კონსორციუმი, რომელსაც უძღვება „ასოციაცია სამხარეო განვითარება
მომავალი საქართველოსთვის“ ევროკავშირის პროექტის „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში. კიდევ ერთი აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციაა ალგეთის ეროვნული
პარკის ასოციაცია, რომელიც ხელშეწყობასა და ადვოკატირებას უწევს ალგეთის ეროვნულ პარკს. ქვეყნის
მასშტაბით მოქმედი აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ სოფლის და თემის
განვითარების და, ასევე, გარემოს დაცვის და ბუნების კონსერვაციის საკითხებზე, არიან ბიოფერმერების
ასოციაცია „ელკანა“, რომელიც ჩართულია საქართველოს აგრო-ბიომრავალფეროვნების დაცვაში,
კონსერვაციასა და მდგრად გამოყენებაში, ბიოფერმერობასა სხვა მდგრად აქტივობებში; „ნაკრესი“ და
ბუნების დაცვის საერთაშორისო ფონდი მჭიდროდ თანამშრომლობენ ალგეთის დაცული ტერიტორიების
ადმინისტრაციასთან, კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელთან და ა.შ.
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გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემები, სხვადასხვა
ზემოქმედება და ძირითადი საკითხები
წყლის რესურსები

პრობლემები. ანთროპოგენული და ბუნებრივი პრობლემები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის წყლის
რაოდენობასთან (ჰიდროლოგიასთან) დაკავშირებით შემდეგი მიზეზებით არის გამოწვეული:
•

•
•

•

•
•
•

უპირველეს ყოვლისა, წყლის მოხმარება, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის მოპოვება საოჯახო
საქმიანობისა და ირიგაციისთვის, ასევე, შინამეურნეობებისა და დაწესებულებების მიერ წყლის
უყაირათო მოხმარება;
ხე-ტყის არალეგალური ჩეხვა და, აქედან გამომდინარე, ტყეების განადგურება და წყლის სათავეების
დაკარგვა;

მდინარეების ხრამისა და ალგეთის რეგულირება მთელი რიგი ირიგაციის და წყალდიდობის
საკონტროლო კაშხლებითა და წყალსაცავებით - დაგუბება ირიგაციის და წყალდიდობის საკონტროლო
წყალსაცავებით/ჰიდროპიკები; წყლის გრძივად მოძრაობის შეფერხება; მორფოლოგიური
ცვლილებები;

წყალდიდობის საწინააღმდეგო დაცვა და ნაპირების გამაგრება – მდინარეების კალაპოტების
გამაგრება სხვადასხვა მიზეზით (მაგალითად, ეროზიის კონტროლი); წყალდიდობისგან დაცვა
წყალდიდობის საწინააღმდეგო კედლების, სანაპიროების გამოყენებით; ნაპირების დაცვა გაბიონების
გამოყენებით და ა.შ.;
ქვიშისა და ხრეშის მოპოვება მდინარე ალგეთიდან –მდინარის არხიდან ქვეშრის მოხსნა მოიცავს
ქვიშის და ხრეშის გატანას სამშენებლო მიზნებისთვის;

მიწის ინტენსიური მოხმარება - ძოვა, სანაპირო ვეგეტაციის განადგურება, სანაპირო ვეგეტაციის
მართვა, ეროზია და ა.შ.;
ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოგრაფიული საფრთხეები, რომლებშიც შედის წყალდიდობა,
წყალმოვარდნა, ღვარცოფი, მეწყერი და ქვების ცვენა, რაც გააქტიურებულია კლიმატის ცვლილებების
პირობებში და მდინარეების კალაპოტების ჰიდრომორფოლოგიასა და მორფოლოგიაზე, ასევე
მდინარის კალაპოტის და ნაპირების ეროზიაზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას იწვევს. ბუნებრივია,
რომ მუნიციპალიტეტი, მისი კლიმატური, გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური სპეციფიკურობიდან
გამომდინარე, აქტიური გეოდინამიკური პროცესისკენ არის მიდრეკილი. ეს უფრო დაწვრილებით
ქვემოთ, მიწის რესურსების ნაწილშია აღწერილი.

უნდა აღინიშნოს, რომ ხრამის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის, მათ შორის ხრამი-7 სადერივაციო ტიპის
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, რაც მცირე ზომის წყალსაცავებისა და კაშხლების მშენებლობასაც
გულისხმობს, მნიშვნელოვნად იმოქმედებს მდინარის ჰიდროლოგიასა და მორფოლოგიაზე.
რაც შეეხება ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხს, ქვემოთ ჩამოთვლილია სხვადასხვა უმთავრესი
ანთროპოგენული და ბუნებრივი პრობლემა ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებთან დაკავშირებით:
•
•

ჩამდინარე წყლების ჩაშვება საკანალიზაციო სისტემებიდან და საწარმოებიდან;
წყაროს არაწერტილოვანი (დიფუზიური) დაბინძურება შემდეგი მიზეზებით:

o სოფლის
მეურნეობიდან ნუტრიენტების დაკარგვა (ირიგაცია და საქონელი) ზედაპირული
ჩამონადენების, ნიადაგის ეროზიის და ა.შ. გამო;
o დანალექების დაკარგვა (ნიადაგის, ნაპირის და მდინარის კალაპოტის ეროზიის გამო);
o ფილტრატები ორმოზე მდგომი ტუალეტებიდან;

o სანიაღვრე წყლები ღია სანიაღვრე სისტემებიდან და მიუერთებელი ავტონომიური საოჯახო
კანალიზაციიდან, რომლებიც, ძირითადად, მოხმარებულ წყალს უშვებენ პატარა ნაკადულებში/
მდინარის შენაკადებში ან სანიაღვრე არხებში;
o ჩანარეცხი და სანიაღვრე წყლები უკანონო ნაგავსაყრელებიდან – განსაკუთრებით საშინელი
მდგომარეობაა მყარი მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემის არმქონე სოფლებში და,
ასევე, სოფლებში, სადაც დაბალია მომსახურების ხარისხის მაჩვენებელი და საიდანაც იშვიათად
გააქვთ აღნიშნული ნარჩენები;
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o კლიმატის ცვლილებით და კლიმატით გამოწვეული ჰიდროლოგიური და გეოლოგიური კატასტროფები
(წყალდიდობები, წყალმოვარდნები, მეწყრები, ღვარცოფები) – შეიძლება გაიზარდოს ზედაპირული
და სასოფლო-სამეურნეო ნაკადების მოცულობა, დაზიანდეს სასმელი წყლის სათავო ნაგებობები
და საკანალიზაციო სისტემები და, ამგვარად, გაიზარდოს ნალექისა და ჩამდინარე წყლების
ჩაშვება ზედაპირული წყლებში, დაბინძურდეს სასმელი წყალი სათავეში, საცავ/მარეგულირებელ
წყალსაცავებსა და ქსელში. ამას გარდა, ზაფხულში ნაკადის მოსალოდნელმა შემცირებამ შეიძლება
შეამციროს მდინარის თვითგაწმენდის უნარი, რამაც შესაძლოა შედეგად მოიტანოს ზედაპირულ
წყლებში დამაბინძურებლების კონცენტრაციის ზრდა. ქვემოთ ჩამოთვლილია წყლის მოხმარების
მთავარი მაჩვენებლები მუნიციპალიტეტისთვის.
2017, წყლის მოხმარების მთავარი მაჩვენებლები მუნიციპალიტეტისთვის107
პარამეტრები

წყლის მომხმარებლების რაოდენობა

სიდიდე
4

წყაროდან ამოღებული წყლის მოცულობა, მლნ მ3/წელიწადში, მათ შორის:

0.99

მოხმარებული წყლის რაოდენობა, მლნ მ3/წელიწადში, მათ შორის:

0.35

საწარმოების მიერ მოხმარებული წყალი

0.27

მიწისქვეშა წყალი

შინამეურნეობების მიერ მოხმარებული წყალი (სასმელი წყალმომარაგების სისტემა)

0.97
0.27

ჰიდროელექტროსადგურის მიერ მოხმარებული წყალი

0.08

ჩამდინარე წყლების ჩაშვება (საკანალიზაციო სისტემა)

0.01

დანაკარგები ტრანსპორტირებისას

0.64

წყარო: 2017 წლის ჩანაწერები წყლის მოხმარების მთავარი მაჩვენებლების შესახებ, ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტი,
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

ზემოქმედება. წყლის მოცულობაზე ზემოქმედებას ახდენს შემდეგი ანთროპოგენული და ბუნებრივი
პრობლემები:
•

წყლის ნაკლებობა წყაროში შემდეგის გამო:

o სასმელი წყალმომარაგების სტანდარტების შეუსაბამო სისტემა ან მისი უქონლობა; წყლის
არარენტაბელური და კონკურენტული მოხმარება ირიგაციისთვის, რაც წყლის უკამრისობას იწვევს
მუნიციპალიტეტის ბევრ სოფელში;

o ტყის განადგურება არამდგრადი, მათ შორის არალეგალური ჩეხვის გამო, რაც წყლის სულ უფრო
მზარდ უკმარისობას იწვევს;

•

o მეწყერისა და ღვარცოფის შემთხვევების მატება, რაც იწვევს იმ მიწისქვეშა წყლის წყაროების
დაკარგვას, რომლებსაც ბევრი სოფელი იყენებდა სასმელად და სარწყავად.

მდინარის ჰიდროლოგიის, მორფოლოგიის და ჰიდრომორფოლოგიის (არხის და კალაპოტის ფსკერის
მორფოლოგიის, მოცულობის, ნაკადის სიჩქარის დარღვევა, ნაპირების ეროზია, დანალექების
დაგროვება, ნაპირებზე არსებული ჰაბიტატების შეცვლა) შემდეგი მიზეზებით:
o წყლის ამოღება და დინების მიმართულების შეცვლა;

o კლიმატის შეცვლით და კლიმატური პირობებით გამოწვეული ბუნებრივი კატასტროფები,
როგორიცაა ღვარცოფი, ქვების ცვენა, მეწყერი, წყალმოვარდნები, რომლებიც უფრო ინტენსიური
გახდება კლიმატის ცვლილებასთან ერთად და რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს მდინარის
კალაპოტის და ნაპირების ეროზია და, ამგვარად, შეცვალონ მისი ბუნებრივი მორფოლოგია და
ჰიდრომორფოლოგია.
პრობლემების-ზემოქმედების და რისკების ანალიზის და მდინარეების ხრამი-დებედას აუზის მართვის
გეგმის პროექტის მიხედვით, მდინარეების ხრამისა და ალგეთის წყლის კალაპოტების მნიშვნელოვანი
ნაწილები უკვე შეცვლილია ირიგაციის და ჰეს-ებში მიმდინარე გენერაციის მიზნებისთვის მდინარის
რეგულირების გამო. გარდა ამისა, ითვლება, რომ წყალსატევების საკმაოდ დიდი რაოდენობა უკვე ძლიერაა
107.

წყლის მოხმარების 2018 წლის მონაცემები არ ყოფილა გამოყენებული, რადგან წყლის მოპოვება სასმელი წყალმომარაგებისთვის არ ყოფილა გაცხადებული
მომხმარებლების მიერ და არც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურეობის სამინისტროს მიერ ყოფილა რეგისტრირებული. ამგვარად, 2018 წლის მონაცემები
თითქმის არ ყოფილა წარმოდენილი. გარდა ამისა, 2018 წლის წყლის მოხმარების მონაცემები არ შეიცავს წყლის მოპოვებას და მის გამოყენებას ირიგაციის
მიზნებისთვის. აქედან გამომდინარე, ეს მონაცემებიც თითქმის არ ყოფილა წარმოდგენილი.
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შეცვლილი და მათთვის კარგი ეკოლოგიური სტატუსის ან ბუნებრივი/თითქმის ბუნერივი პირობების
აღდგენა შეუძლებელია და შეიძლება მხოლოდ კარგი ეკოლოგიური პოტენციალის მიღწევა.
წყლის ხარისხზე მოქმედი ანთროპოგენული და ბუნებრივი მიზეზები:108
•

•

•

•

ზედაპირული წყლების ხარისხის გაუარესება შემდეგის გამო:

o წყაროს წერტილოვანი დაბინძურება – ზეგავლენა-ზემოქმედების ანალიზის და მდინარეების
ხრამი-დებედას აუზის მართვის გეგმის პროექტის მიხედვით, რომელიც მომზადდა ევროკავშირის
პროექტის „წყლის ინიციატივა პლუსი“ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+)
დახმარებით, თეთრიწყაროს ქვემოთ განლაგებული მდინარე ჭივჭავი ითვლება „შესაძლო რისკის“
ქვეშ მყოფ წყალსატევად, რადგან მასში დიდია ჟანგბადის ბიოლოგიური და ქიმიური მოთხოვნილება,
ბევრია ნიტრატები და ფოსფატები და, ასევე, მცირეა მდინარის ნაკადი ამ მონაკვეთში (3 მ3/წმ).

o სოფლის მეურნეობის წყაროს გაფანტული დაბინძურება (უმთავრესად მარცვლეული და, ნაკლებად,
საქონელი) – ზეგავლენა-ზემოქმედების ანალიზის და მდინარეების ხრამი-დებედას აუზის მართვის
გეგმის პროექტის მიხედვით, რომელიც მომზადდა ევროკავშირის პროექტის „წყლის ინიციატივა
პლუსი“ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+) დახმარებით, მდინარეების
ალგეთის, ჭივჭავის, ხრამის, ასურეთისწყალის მონაკვეთები რისკის ქვეშაა მოქცეული სასოფლოსამეურნეო საქმიანობის მიზეზით.

ზედაპირული წყლების ხარისხის გაუარესება განზავებული მყარი ნატანით, ნუტრიენტებით და
პესტიციდებით, რაც გამოწვეულია სოფლის მეურნეობით, ზედაპირული ნაკადებით და ნიადაგის
ეროზიით (კულტივირებული ფართობები და, კერძოდ, მრავალწლიანი კულტურები, მორწყული
ფართობები, ნაკადულებისა და მდინარეების ქვედა წელში განლაგებული დასახლებები და ა.შ.);

ზედაპირული წყლების ხარისხის გაუარესება საერთო ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრებით და წყლის
ჩარჩო დირექტივის პრიორიტეტული და არაპრიორიტეტული ნივთიერებებით:
o ქვიშის და ხრეშის მოპოვებამ მდინარე ალგეთიდან შეიძლება გავლენა იქონიოს მდინარეზე, ანუ
გაიზარდოს განზავებული მყარი ნივთიერებების რაოდენობა და შემცირდეს წყალში გახსნილი
ჟანგბადი.

ზედაპირული წყლების ხარისხის გაუარესება სასმელი წყლის სისტემების მქონე და უქონელ სოფლებში
- სასმელი წყლის დაბინძურება e.coli-ით, სხვა ბაქტერიებით და განზავებული მყარი ნივთიერებებით
(წვიმის სეზონში) ჭებში, სათავო ნაგებობებში, წყალსაცავებსა და გამანაწილებელ ქსელებში
სასმელი წყლის გაწმენდის შეუძლებლობით სოფლებში. თუ დავუშვებთ, რომ ამჟამად არ არსებობს
ზემოქმედების ემპირიული მტკიცებულება, რაც წარმოადგენს სოფლებში სასმელი წყლის ხარისხის
მონიტორინგის არარსებობის შედეგს, სასმელი წყლის წყაროები/აუზები შეიძლება დახასიათდეს
როგორც „შესაძლო რისკის ქვეშ მყოფი“, რაც მოითხოვს სასმელი წყლის წყაროების წყლის ხარისხის
შემოწმებას სოფლებში.

წყლის მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები/საკითხები. მოცემული სწრაფი პრობლე
მების-ზემოქმედების შეფასების და ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის ადგილობრივი
სამოქმედო ჯგუფის წევრებთან, კონსულტაციების საფუძველზე დადგენილი იქნა წყლის მართვასთან
დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები/საკითხები და მათი მიზეზები, რომლებიც ქვემოთ ცხრილშია
თავმოყრილი.

108.

იმ წყალსატევებისა და სასოფლო-სამეურნეო მიწების ილუსტრაციები, რომლებთანაც პრობლემები და რისკებია დაკავშირებული, წინამდებარე დოკუმენტის
დანართშია მოცემული.
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მუნიციპალიტეტში წყლის მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები
გამოწვე-ვის/
პრობლემის
ტიპი
წყლის
რაოდენობა

წყლის ხარისხი

გამოწვევა/პრობლემა
არასაკმარისი სასმელი
წყალი

უშუალო/ძირითადი მიზეზები
არაეფექტიანი და ძველი
ცენტრალიზებული
წყალმომარაგების სისტემები;
სასოფლო ცენტრალიზებული
წყლის სისტემების უქონლობა
ბევრ სოფელში; წყლის
არარენტაბელური მოხმარება;
წყლის უკმარისობა.

მდინარის
ჰიდროლოგიის,
მორფოლოგიისა და
ჰიდრო-მორფოლოგიის
დარღვევა
(ცვლილებები არხის და
კალაპოტის ფსკერის
მორფოლოგიაში,
მოცულობის, დინების
სიჩქარის შეცვლა,
ნაპირების ეროზია,
დანალექების
დაგროვება,
ნაპირების გამაგრება,
ცვლილებები სანაპირო
ჰაბიტატებში).

წყლის ამოღება სასმელად,
დასაბანად, სამრწველო
მიზნებით და, ამგვარად,
ბუნებრივი ნაკადის რეჟიმის
დარღვევა; მდინარის
რეგულირება/დინების
მიმართულების შეცვლა;
ქვიშისა და ხრეშის მოპოვება;
წყალმოვარდნები; ღვარცოფები;
კლიმატის ცვლილებები.

ზედაპირული და
მიწისქვეშა წყლების
დაბინძურება

გაუსუფთავებელი ჩამდინარე
წყლების ჩაშვება დაბინძურების
წყაროებიდან (მაგალითად,
ქალაქ თეთრიწყაროს და დაბა
მანგლისის საკანალიზაციო
სისტემიდან, ასევე,
კანალიზაციის სისტემის მქონე
უფრო პატარა დასახლებებიდან)
ზედაპირულ წყლებში;
დანალექების რაოდენობა
და ზედაპირული დინებები
საქონლის საძოვრებიდან,
კულტივირებული მიწებიდან;
სანიაღვრე წყლების დრენაჟი
და ფილტრატების ჟონვა
არაკონტროლირებადი
ნაგავსაყრელებიდან,
კარიერებიდან და ორმოებზე
მდგარი ტუალეტებიდან.

ონკანის წყლის
დაბინძურება

სასმელი წყალმომარაგების
დაშლილი ინფრასტრუქტურა
ან მისი საერთოდ უქონლობა
ბევრ სოფელში; სანიტარიული
ზონების უქონლობა/ წყლის
წყაროების გარშემო არსებული
ზონების დაცვის უკმარისობა;
ონკანის წყლის გაწმენდის
საშუალების უქონლობა
ყველა სოფელში, სადაც
არის წყალმომარაგების
ცენტრალიზებული სისტემა.

ძირეული მიზეზებიA

საჭიროებები

არამდგრადი ჩეხვა, არალეგალური
ჩეხვის ჩათვლით; უკანონო
ჩეხვასთან დაკავშირებით კანონის
ცუდი აღსრულება; ბუნებრივი
აირის უქონლობა; კლიმატის
ცვლილებების ზემოქმედება;
არსებული ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაციისთვის და/ან
ახალი ეფექტიანი სისტემების
აშენებისთვის ფონდების, ტექნიკური
და ადამიანური რესურსების
უკმარისობა; მონაცემებისა და
მარეგულირებელი ჩარჩოს უქონლობა
გარემოში არსებულ ნაკადებთან და
წყლის ეფექტიანად მოხმარებასთან
დაკავშირებით; წყლის მოხმარების
ტარიფების და მათი დანერგვის
(სათანადო ინსტიტუციები,
დარიცხვისა და დარიცხული თანხის
ამოღების სიტემები, ჯარიმები)
ეფექტიანი სისტემების უქონლობა;
წყლის ეფექტიანად მოხმარების
ტექნოლოგიების ცოდნის უკმარისობა;
ისეთი საკითხების ცოდნის დაბალი
დონე, როგორიცაა რეალური
მოთხოვნა წყალზე, წყალზე წვდომა,
მისი მდგრადი განაწილება, კლიმატის
ცვლილების ზემოქმედება წყლის
ხარისხზე.

• წყლის ახალი კოდექსისა და
პოლიტიკის მიღება, რომელიც
დაფუძნებული იქნება
ევროკავშირის წყლის ჩარჩო
დირექტივასა და პოლიტიკაზე;

გარემოში არსებულ ნაკადებთან
და წყლის ბალანსთან
დაკავშირებით ცოდნის და
რეგულაციების არარსებობა;
მდინარის ნაპირების დაცვის
ზომების და ინფრასტრუქტურის
არარსებობა; გარემოზე ქვიშისა
და ხრეშის მოპოვების/მდინარის
ნაპირის და კალაპოტის
ამოხაპვის ზემოქმედებასთან
დაკავშირებით ცოდნის და
რეგულაციების არარსებობა; ჰიდრომეტეოროლოგიურ და გეოლოგიურ
პროცესებსა და პარამეტრებზე
კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული
ზემოქმედების შესახებ ცოდნის და
მონაცემების არარსებობა.

• მდინარის ნაპირების და
კალაპოტის ეროზიის კონტროლის
ზომების დანერგვა;

გაფუჭებული და/ან არარსებული
საკანალიზაციო და სანიაღვრე
წყლების სადრენაჟო სისტემები;
ზედაპირული წყლების მექანიკურბიოლოგიური წმენდის საშუალებების
არარსებობა; მყარი მუნიციპალური
ნარჩენების შეგროვების
სუსტი სისტემა; არალეგალური
ნაგავსაყრელების წინააღმდეგ
კანონის აღუსრულებლობა /
ცუდი აღსრულება; სახელმწიფო
ფინანსების უკმარისობა ცენტრალური
საკანალიზაციო სისტემების,
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი
ნაგებობების რეაბილიტაცია/
მშენებლობისთვის; წყლის ხარისხის
და ნიადაგის სუსტი მონიტორინგი;
ეფექტიანი რეგულაციების
არარსებობა, მათ შორის ჩამდინარე
წყლების ჩაღვრის სტანდარტებთან
დაკავშირებით; საერთო ეფექტიანი
პოლიტიკის არარსებობა
ნარჩენების და წყლის მართვასთან
დაკავშირებით; ადგილობრივ
მოსახლეობაში გარემოზე
პასუხისმგებლობის დაბალი დონე;
ზედაპირული წყლების ხარისხის
მონიტორინგის სუსტი სისტემა.
არსებული ცენტრალიზებული
სისტემების რეაბილიტაციისთვის
ან ახლების აშენებისთვის
სახსრების უკმარისობა;
ეფექტიანი რეგულაციების,
კანონის შესრულების, ონკანის
წყლის ხარისხის მონიტორინგისა
და კონტროლისთვის საჭირო
მექანიზმებისა და ადგილობრივი
შესაძლებლობების უქონლობა,
ასევე გარემოს დაბინძურების
კონტროლის არარსებობა;
ადგილობრივი მოსახლეობის დაბალი
პასუხისმგებლობა გარემოზე.

• წყალმომარაგების არსებული
სისტემების რეაბილიტაცია/
ახალი სისტემების, მათ
შორის წყალშემკრებების/
სათავე ნაგებობების, საცავი/
მარეგულირებელი წყალსაცავების,
მშენებლობა;
• წყლის აღრიცხვის ზომების
დანერგვა;

• სათავე ნაგებობების და საცავი/
მარეგულირებელი წყალსაცავების
დაცვა შემოღობვით და უკეთესად
დახუფვით;
• წყლის მოხმარების ეფექტიანი
ტარიფების დაწესება
მომსახურების ხარჯების
დასაფარად და, ასევე, წყლის
დაზოგვის და კონსერვაციის
ზომების გასაუმჯობესებლად;

• წყლის სათადადოდ
მოხმარებისთვის ასიგნებების
გამოთვლა და დანერგვა გარემო
ნაკადების გათვალისწინებით;

• დატბორილი ზონების დაცვის და
აღდგენის ზომების დანერგვა;
• ტყის რეგენერაციასა და
ტყიანი საფარის აღდგენასთან
დაკავშირებული საქმიანობის
განხორციელება;

• მყარი მუნიციპალური ნარჩენების
შეგროვების სისტემის და
შესაბამისი მომსახურების
გაფართოება;
• მყარი მუნიციპალური ნარჩენების
გადამუშავების ზომების,
მათ შორის ბიონარჩენების
კომპოსტირებისა და მუჩირების,
დანერგვა;
• ჩამდინარე წყლების გამწმენდი
ნაგებობის მშენებლობა
ევროკავშირის სტანდარტების
დაცვით;

• ჩამდინარე წყლების ადგილზე
გაწმენდის მოდულარული
საშუალებების დანერგვა
სასოფლო თემების,
სასტუმროებისა და მუნიციპალური
შენობების დონეზე;

• დატბორილ ადგილებზე
ძოვის თავიდან არიდება და
საქონლისთვის ალტერნატიული
თავშესაფრისა და სასმელი წყლით
მომარაგების ინფრასტრუქტურის
ორგანიზება;
• სანიაღვრე წყლების სისტემის
რეაბილიტაცია/მშენებლობის
სამუშაოების განხორციელება;

• წყლისა და ნარჩენების მართვის
შესახებ არსებული კანონების
აღსრულების გაუმჯობესება;
• ჰიდრომეტრული და წყლის
ხარისხის მონიტორინგის
სისტემების გაუმჯობესება
და საფრთხეების ადრეული
შეტყობინების სისტემების
დანერგვა;

• გარემოს დაცვის შესახებ
საინფორმაციო კამპანიების
ჩატარება.
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მიწის რესურსები

პრობლემები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიწებთან დაკავშირებით შემდეგი ძირითადი ბუნებრივი
და ანთროპოგენული პრობლემები აღინიშნება:
•

მიწის არამდგრადი მართვა:

o მიწის საძოვრებად არამდგრადი გამოყენება

o მიწის არამდგრადი დამუშავება – მიწის გადამეტებული ხვნა
o მონოკულტურების გამოყენება
•
•
•
•
•
•

o სასუქისა და პესტიციდების დიდი რაოდენობით გამოყენება და ა.შ.
ხე-ტყის არამდგრადი ჩეხვა, არალეგალური ჩეხვის ჩათვლით;

სასოფლო-სამეურნეო ჩამონადენებიდან ნუტრიენტებით დატვირთვა;

ნარჩენების უკონტროლო/არალეგალური ნაგავსაყრელები – არალეგალური ნაგავსაყრელებიდან
ჩამომდინარე ნაკადები და ფილტრატები;
მკვდარი ცხოველების და/ან მათი ნაწილების არასათანადოდ გადაყრა;

კარიერები – ქვიშისა და ხრეშის მოპოვება – დანალექების მოძრაობა და მიწის ეროზია;

ბუნებრივი საფრთხეები (ღვარცოფი, მეწყერი, ქვების ცვენა, წყალმოვარდნა, გვალვა), რაც უფრო
გააქტიურებულია კლიმატის მიმდინარე ცვლილებით და ადამიანების სხვადასხვა ქმედებით,
დატბორვის საკონტროლო ინფრასტრუქტურის დაშლის/არარსებობის ჩათვლით (სანიაღვრე
წყლების დრენაჟი და დატბორვის საკონტროლო ნაგებობები) – ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის
და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ბუნებრივი საფრთხეების შემთხვევებმა და
ინტენსიურობამ მნიშვნელვნად იმატა ბოლო ათი წლის განმავლობაში. მუნიციპალიტეტისთვის
განსაკუთრებული პრობლემაა გვალვა, რომელიც გახშირებულია ბოლო წლებში. ტემპერატურის
მომატება განსაკუთრებით საგრძნობია ივლისსა და აგვისტოში. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიას დიდ ზარალს აყენებს სეტყვა. სეტყვისა და გვალვის შედეგად მცირდება მოსავალი.
ბოლო წლებში ადგილი აქვს დიდ და მოულოდნელ წვიმებს. ზოგადად, მუნიციპალიტეტში არსებული
82 დასახლებიდან დაახლოებით 23-ს ბუნებრივი კატასტროფის საშიშროება ემუქრება, აქედან 10
მაღალი რისკის მქონე დასახლებაა.109

ზემოქმედება. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიწის რესურსებზე უარყოფით ზემოქმედებას შემდეგი
ფაქტორები ახდენს:
•

•

•
•

მიწის ეროზია და სასოფლო-სამეურნეო მიწების ნაყოფიერი ნიადაგის დაკარგვა – სახნავი მიწების
და საძოვრების დეგრადაცია; ეროზია მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს მუნიციპალიტეტში არსებულ
საზაფხულო საძოვრებს - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, წყლით,
მათ შორის საირიგაციო წყლით, და ქარებით გამოწვეული ეროზია ფართოდ გავრცელებული მოვლენაა.
სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგების დიდ ნაწილს უკვე ამოწურული აქვს თავისი შესაძლებლობები.
ბორბალოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მიწის 300 ჰა მარილიანია და დაჭაობებული. ასურეთის
ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ სოფელ შავსაყდარში ხშირია მეწყერი სარწყავი მიწების
რწყვის შედეგად;
მდინარის ნაპირების ეროზია, მეწყერი, ღვარცოფი, ნაგვის ნატანები და მოულოდნელი წვიმები
დიდ ზიანს აყენებენ არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწებს, არამედ, ასევე,
ნიადაგის ზედა ფენას და ინფრასტრუქტურას და მუდმივ საფრთხეს უქმნიან მოსახლეობას;
მაღალი ეკოლოგიური ფასეულობის მქონე ბუნებრივი ლანდშაფტების, მათ შორის ტყეების,
დეგრადირება (დაწვრილებით იქნება განხილული ქვემოთ, სატყეო რესურსების ნაწილში);

ნიადაგის დაბინძურება ზედაპირული და სასოფლო-სამეურნეო დინებებით, ნარჩენების არალეგალური
გატანა, მათ შორის დახოცილი ცხოველების გადაგდება და/ან არასათანადოდ დამარხვა, დანაგვიანება
და აგროქიმიკატების გამოყენება.

მიწის მდგრად მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები/საკითხები. მიწის მდგრად მართვას
თან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები/საკითხები და მათი ძირითადი/უშუალო და ირიბი მიზეზები
ქვემოთ ცხრილშია თავმოყრილი:
109.

წყარო: 1) თეთრიწყაროს მუნიციპლიტეტის პროფილი. საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია. გაეროს განვითარების
პროგრამა: კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის და მისი შერბილების ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოს რეგიონებში; 2) თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის ხედვა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტები. 2017
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მუნიციპალიტეტის მიწის მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გამოწვევები
გამოწვევის/
პრობლემის ტიპი

ნიადაგის ხარისხი

ნიადაგის ხარისხიa

გამოწვევა/
პრობლემა

უშუალო/ძირითადი
მიზეზები

ძირეული მიზეზები

საჭიროებები
• ეროზირებული და დეგრადირებული
სასოფლო-სამეურნეო მიწების
ინვენტარიზაცია;
• საძოვრების ინვენტარიზაცია
და საძოვრების მართვის
გეგმის ჩამოყალიბება
მუნიციპალიტეტისთვის
(გარდა ალპური საძოვრებისა);
ძოვის ნორმების დადგენა
საძოვრებისთვის და საძოვრების
მდგრადი მართვის ზომების
განხორციელება; საძოვრების
მდგრადი მართვის ზომების
განხორციელება: ძოვა,
რეგულირება, კონტროლი,
შემოღობვა, ეროზიის კონტროლის
ზომები, საძოვრების გაწმენდა
ქვებისგან, სარეველების
კონტროლის ზომების
განხორციელება, ძოვის განრიგის
ჩამოყალიბება და საძოვრების
როტაციასთან დაკავშირებული
მიდგომები, მწყემსების
ინფორმირებულობის ამაღლება
საძოვრებთან დაკავშირებით
და ა.შ.; არალეგალურ ძოვასთან
დაკავშირებული კანონის
აღსრულების გაუმჯობესება;
• ნიადაგის ხარისხის შესწავლა და
მიწის რეკულტივირების სათანადო
პრაქტიკის დანერგვა;
• კატასტროფებისთვის მზადყოფნის
და მათზე რეაგირების და კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაციის
გეგმების შემუშავება;
კატასტროფების რისკების
შემცირების ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია;
• ჰიდრომეტრული,
აგრომეტეოროლოგიური და
გეოლოგიური მონიტორინგის
აღდგენა/ გაუმჯობესება;
საფრთხეების შეფასება და
სხვადასხვა საფრთხის ადრეული
შეტყობინების სისტემები;
• ორგანული მიწათმოქმედების
ხელშეწყობა;
• ტრადიციული მიწათმოქმედების
და მესაქონლეობის პრაქტიკის
ხელშეწყობა და აღორძინება;
• კანონის აღსრულების
გაუმჯობესება და ფერმერების
ინფორმირებულობისა და
შესაძლებლობების გაზრდა;
• მიწის რეკულტივირების/ეროზიის
კონტროლის ზომების დანერგვა;
• მუნიციპალური, საოჯახო
სახიფათო და მშენებლობისა და
ნგრევის ნარჩენების, მათ შორის
ნარჩენების შეგროვების და
გატანის, მართვის გაუმჯობესება;
წყაროს გამოყოფის სისტემის
შემოღება;
• ცხოველების ნარჩენების
ინვენტარიზაცია და მათი
გატანის/დამარხვის ადგილები;
დაბინძურებული ტერიტორიების
გაწმენდის ზომების ჩამოყალიბება;
ცხოველების ნარჩენების გატანის/
დამარხვის არსებული ადგილების
გაწმენდა და აღდგენა; სათანადო
მარეგულირებელი და კონტროლის
მექანიზმების ჩამოყალიბება
და კანონის აღსრულების
გაუმჯობესება.

საძოვრების
დეგრადაცია

უკონტროლო ძოვა/
გადაჭარბებული
ძოვა, ზონირების
არარსებობა და
საძოვრის როტაცია,
საძოვრების ხვნა,
რაც სარეველების
გამრავლებას იწვევს,
საძოვრების გადაწვა.

მწყემსების მცირე
ინფორმირებულობა, ზონირების
ან სხვა მარეგულირებელი ან
ეკონომიკური მექანიზმების
არარსებობა საძოვრების
მდგრადი მართვისთვის;
კანონის აღსრულების
ეფექტიანი მექანიზმების
არარსებობა; ადგილობრივი
ფერმერების მიერ წყლის, მიწის
გამოყენების და მდგრადი
სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის
არცოდნა; მიწის ეროზირებაზე
ადამიანებისა და კლიმატის
ცვლილების ზემოქმედებასთან
დაკავშირებული მეცნიერული
ცოდნის უკმარისობა და ა.შ.

დამუშავებული
მიწების ეროზია
და ნაყოფიერი
მიწების
დაკარგვა;
სასოფლოსამეურნეო და
შინამეურნეო
ბათა მიწების,
მათ შორის
შინამეურნეო
ბათა
საკუთრების,
დატბორვა.

არამდგრადი
სასოფლოსამეურნეო პრაქტიკა
- არამდგრადი
სასოფლო-სამეურნეო
მეთოდები და
პრაქტიკა (მაგალითად,
გადაჭარბებული
დამუშავება,
კულტურების
როტაციის
არარსებობა); ეროზიის
კონტროლისა და
მიწის რეკულტივაციის
არარსებობა;
კატასტროფების
რისკების შემცირების
ინფრასტრუქტურის
არარსებობა / ცუდ
მდგომარეობაში ქონა;
გადაჭარბებული ძოვა;
ხე-ტყის უკონტროლო
და არამდგრადი
ჭრა; კლიმატის
ცვლილებით
გამოწვეული
ბუნებრივი
საფრთხეები.

სასოფლო-სამეურნეო
მიწის ეფექტიანი მართვის
პოლიტიკის, მათ შორის მიწის
გამოყენების დაგეგმვისა
და მისი განხორციელების,
არარსებობა (მაგალითად,
მიწის გამოყენების ზონირება,
მიწის ინვენტარიზაცია და
მონიტორინგი, მიწის მოხმარების
საფასური, მიწის განაწილება);
სათანადო სასოფლო-სამეურნეო
პრაქტიკის ცოდნის უკმარისობა;
კლიმატის ცვლილების და
მასთან დაკავშირებული
მონაცემების, მიწის რესურსებზე
კლიმატის ცვლილებით
გამოწვეული ზემოქმედების
ცოდნის უკმარისობა;
სხვადასხვა საფრთხის ადრეული
შეტყობინების სისტემების
არარსებობა.

მიწის არამდგრადი
გამოყენების
პრაქტიკა; კლიმატის
ცვლილების
ფაქტორები.

მიწის არამდგრადი გამოყენების
პრაქტიკა; კლიმატის ცვლილება.

ნიადაგის
დაბინძურება

დამაბინძურებლების
ფილტრატები
ნაგავსაყრელებიდან
და სამარხი
ადგილებიდან,
კარიერებიდან და
ორმოზე მდგომი
ტუალეტებიდან;
ურბანული და
სასოფლო-სამეურნეო
ჩამონადენები;
გაუწმენდავი
ჩამდინარე წყლების
დაღვრა დედამიწის
წედაპირზე;
პლასტმასის
ნამტვრევების
ჩატანება მოხნულ
მიწებში.

აგროქიმიკატების
არასათანადო გამოყენება;
ოპტიმალური სასოფლოსამეურნეო რესურსების
არასაკმარისი ცოდნა; მიწის
ხარისხთან დაკავშირებით
მარეგულირებელი და კანონის
აღსრულების მექანიზმების
არარსებობა; გარემოს
დაბინძურების კონტროლის
ეფექტიანი მარეგულირებელი
და/ან ეკონომიკური
მექანიზმების არარსებობა;
ფინანსური, ტექნიკური და
ადამიანური რესურსების
უქონლობა გარემოს ეფექტიანი
კონტროლის, მათ შორის
ნარჩენების და ჩამდინარე
წყლების მართვის დასანერგად;
ფერმერების მიერ ორგანული
მიწათმოქმედების და მიწის
სტაბილიზებისთვის პლასტმასის
გამოყენებით მიყენებული ზიანის
შესახებ ცოდნის არარსებობა.
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ტყის რესურსები

პრობლემები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტყის რესურსებთან დაკავშირებული ანთროპოგენული და
ბუნებრივი პრობლემების გამომწვევი ძირითადი მიზეზებია:
•

ხე-ტყის არამდგრადი დამზადება:

o ტყის არამდგრადი ჭრა, მათ შორის ახალგაზრდა ხეების ჭრა ადვილად მისადგომ არეალებში/
პირწმინდა ჭრები;

o შემთხვევები, როდესაც სანიტარიული ჭრა არ ხორციელდება ან არასაკმარისი რაოდენობით
ხორციელდება;
o შემთხვევები, როდესაც წაქცეული ხეებისგან ტყის წმენდა არ ხორციელდება ან არასაკმარისი
რაოდენობით ხორციელდება, განსაკუთრებით ხეობებში და ა.შ.;
o ხე-ტყის უკანონო ჭრა საშეშე ან სამასალე ხეების დასამზადებლად;
•
•
•
•
•

o ტყის გზების მშენებლობა ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინების გარეშე.
საქონლის ძოვება სატყეო უბნებზე;

ტურისტებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ ნარჩენების უკანონო დაყრა ან გარემოს
დაბინძურება;
ტურისტების, ადგილობრივი მოსახლეობის, მწყემსებისა და გზების ინფრასტრუქტურის მშენებლობის
დროს მუშების ქმედებებით გამოწვეული ხელოვნური და ბუნებრივი ტყის ხანძრები;
მავნებლები - სოკოები და მწერები;

კლიმატის ცვლილება და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ექტრემალური კლიმატური მოვლენები,
მაგ. მომატებული ტემპერატურა და გვალვები, რაც იწვევს წყლის ნაკლებობას და, შედეგად, ხეების
გახმობას; მოჭარბებული წყალდიდობები და წყალმოვარდნები, რაც იწვევს დიდი ფართობების, მათ
შორის დასახლებული ადგილების ირგვლივ მდებარე ტყეების დატბორვას; გეოლოგიური საფრთხეები,
კერძოდ, მეწყერები, ღვარცოფები და კლდის ჩამონაშლები იწვევს ფერდობების დაზიანებას, ეროზიულ
პროცესებს და მიწის მნიშვნელოვანი მონაკვეთების, მათ შორის ტყით დაფარული ფართობების,
კარგვას. კლიმატის ცვლილება აჩქარებს გეოლოგიური საფრთხეების ზრდას.

ზემოქმედება: აღნიშნულ პრობლემებს შედეგად მოჰყვება:
•

გაუტყიურება (დეფორესტაცია), ტყით დაფარული ტერიტორიებისა და ტყის მერქნული რესურსების
შემცირება - GFW-ის ინფორმაციით, საქართველოს ინტერაქტიულ რუკაზე ასახულია 2019 წლისათვის
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 158.21 ჰა ტყით დაფარული ფართობის კარგვა, რაც 2000 წლის
შემდგომ პერიოდში ტყით დაფარული ფართობის 0.34%-ით შემცირების ეკვივალენტურია.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ტყით დაფარული ფართობების კარგვა
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GFW ინტერაქტიული რუკის მიხედვით, 2001-2018 წლებში ტყით დაფარული ფართობი დაახლოებით 43
ჰექტარით გაიზარდა. ამგვარად, ტყით დაფარული ფართობების კარგვის კოეფიციენტი მნიშვნელოვნად
აღემატებოდა ტყით დაფარული ფართობების ზრდის კოეფიციენტს. ქვემოთ მოცემულ რუკაზე დაკარგული
ტყის არეალები ვარდისფერი ფერით არის აღნიშნული, ხოლო გაზრდილი არეალები - ლურჯი ფერით.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტყეებში ტყით დაფარული ფართობების კარგვის-ზრდის ასახვა

წყარო: GFW

დეფორესტაცია გამოწვეულია გარემოზე სხვადასხვა სახის ზეგავლენით, მათ შორის ბუნებრივი ხანძრებით.
ზოგადად, სახელმწიფო ტყის ფონდის თეთრიწყარო-წალკის რაიონის ტყეები არ წარმოადგენენ ბუნებრივი
ხანძრების გაჩენის მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ ტყეებს. 2016-2019 წლებში ამ ტიპის ბუნებრივი საფრთხე არ
დაფიქსირებულა. მხოლოდ 2015 წლის სექტემბერში დარეგისტრირდა დაბალი ინტენსიურობის ხანძრის
ორი შემთხვევა 12 ჰა ფართობზე, თუმცა ხანძარმა ხეები ვერ დააზიანა.
დეფორესტაცია გამოწვეულია გარემოზე სხვადასხვა სახის ანთროპოგენული და ბუნებრივი ზეგავლენით,
მათ შორის ერთ-ერთია ბუნებრივი ხანძრებია. თუმცა სახელმწიფო ტყის ფონდის თეთრიწყარო-წალკისა
და ალგეთის რაიონის ტყეები არ იმყოფებიან ბუნებრივი ხანძრების გაჩენის მაღალი რისკის ქვეშ, რადგან
ამ ტყეებში ფართოფოთლოვანი ტყის სახეობები დომინირებენ. 2016-2019 წლებში ბუნებრივი ხანძრები
არ დაფიქსირებულა. მხოლოდ 2015 წლის სექტემბერში დარეგისტრირდა ხანძრის ორი შემთხვევა 12ჰა
ფართობზე, რამაც მსუბუქი ზემოქმედება მოახდინა ტყის მიწის ზედაპირზე ხეების დაზიანების გარეშე.110
•

დაზიანებული ტყის ხარისხი:

o ტყის შემქმნელი ახალგაზრდა და ხნოვანი ჯანმრთელი სახეობების კარგვა და გადაბერებული და
ძველი ხეების, მათ შორის დამპალი და გამხმარი ხეების, რაოდენობის ზრდა;
o ტყის კორომების სიმჭიდროვის შემცირება;

o ტყეებში არსებული ეროზირებული ნიადაგები.

110

წყარო: ტყის ხანძრები. ეროვნული სატყეო სააგენტო. http://forestry.gov.ge
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ტყის მართვის სფეროში არსებული ძირითადი გამოწვევები/პრობლემები: ქვემოთ მოცემულ ცხრილში
ტყის მართვის კონცეფციაზე, ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიასა და 2017 და 2020 წლებში ძირითად
დაინტერესებულ მხარეებთან ჩატარებულ კონსულტაციებზე დაყრდნობით ჩამოთვლილია ტყის მართვის
სფეროში არსებული გამოწვევები/პრობლემები, მათი გამომწვევი და ძირითადი მიზეზები და საჭიროებები.
ტყის მართვის სფეროში არსებული ძირითადი გამოწვევები
გამოწვევების/
პრობლემების
ტიპი
მერქნული
რესურსების
რაოდენობა და
ხარისხი

გამოწვევა/
პრობლემა
ტყის არეალების
მერქნული
რესურსების
დეფორესტაცია/
შემცირება; ტყის
სიმჭიდროვის
სემცირება;
სახეობათა
შემადგენლობის,
ხნოვანების
და ტყის
მდგომარეობის
ცვლილება

უშუალო /
ძირითადი
მიზეზები
მერქნული
რესურსების
არამდგრადი
გამოყენება, მათ
შორის, ხეების
უკონტროლო/
უკანონო ჭრა საშეშე
და სამასალე ხის
დასამზადებლად;
არამერქნული
რესურსების
უკონტროლო
მოპოვება; ტყის
ეკოსისტემებში
გადაჭარბებული
ძოვება; ტყის
არასაკმარისი
მოვლა დაა აღდგენა;
ტყის დაბინძურება
ნარჩენებით;
კლიმატის
ცვლილებით
გამოწვეული
ბუნებრივი
საფრთხეები,
ტყის მავნებელ
დაავადებათა
გავრცელება, ტყის
ხანძრები.

ძირეული მიზეზები
ხე-ტყის არამდგრადი
დამზადების მეთოდები:
მაგ. პირწმინდა ჭრა,
ჯანმრთელი ხეების ჭრა,
ტყის დაცვის მეთოდების
ნაკლებობა/არარსებობა;
სანიტარული ჭრების, ტყის
მავნებელთა კონტროლისა
და გატყიანების/ტყის
აღდგენის და ტყის
დაცვითი ღონისძიებების
განსახორციელებლად
საჭირო ფინანსური
და ტექნიკური
რესურსების ნაკლებობა;
ალტერნატიული ენერგო
რესურსების არასაკმარისი
გამოყენება; მუნიციპალური
მყარი ნარჩენების
არასათანადო მართვა და
კანონების არასათანადოდ
აღსრულება; ადგილობრივი
მოსახლეობის
დაბალი სოციალურეკონომიკური დონე
და უსაფრთხო ენერგო
რესურსებზე შეზღუდული
ხელმისაწვდომობა
(მაგ. ბუნებრივი
აირზე); მონიტორინგის
გაუმართავი სისტემები;
სამართალდამცავი
ორგანოების არაეფექტიანი
სისტემა; ადგილობრივი
დაინტერესებული
მხარეების და ტურისტების
არასაკმარისი
ინფორმირებულობა
ტყეების ღირებულების,
მდგრადი სატყეო
მეურნეობის, და ტყის
ხანძრების შესახებ,
ა.შ.; კლიმატის
ცვლილება; კლიმატის
ცვლილებით გამოწვეული
საფრთხეებისა, მათ
შორის ტყის ხანძრებთან
დაკავშირებით საჭირო
ცოდნისა და მზადყოფნის
შესაძლებლობების
ნაკლებობა.

საჭიროებები
 ყველა სახის ჭრების ჩატარება მერქნული
რესურსების საშუალო წლიური რეზერვის ზრდაზე
დაყრდნობით;
 ყველა სახის ჭრების დროს დაახლოებით
4-5 გადაბერებული, ძველი და გამხმარი ხის
დატოვება, რადგან გამხმარი და ძირნაყარი ხეები
მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ეკოსისტემებში,
უზრუნველყოფენ რა ველური ბუნების ჰაბიტატების
შენარჩუნებას, ნუტრიენტების ციკლურ მიმოქცევას,
მცენარეების რეგენერაციას, ეროზიის შემცირებას,
და ზეგავლენას ახდენენ სადრენაჟო სისტემაზე,
ნიადაგის ტენიანობასა და ნახშირბადის მარაგის
დაგროვებაზე, ა.შ.
 ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისთვის
მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების სეგმენტების
იდენტიფიცირება და აღწერა წითელი ნუსხის,
რელიქტური და ენდემური სახეობების აღრიცხვის
მეშვეობით, და ბიომრავალფეროვნების
მონიტორინგის, კონსერვაციისა და დაცვის
ღონისძიებების განხორციელება;
 ტყის მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესება და
ტყის მდგომარეობაზე, სატყეო ღონისძიებებზე,
ბუნებრივი საფრთხეების ზემოქმედებაზე ა.შ.
მუდმივი დაკვირვება;
 ეროზიის კონტროლის მეთოდების დანერგვა;
 ტყის მისასვლელი გზების მშენებლობა/
რეაბილიტაცია გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების
ზომების გათვალისწინებით;
 საქონლის ძოვების ნორმების და წესების
განსაზღვრა და კანონების აღსრულების
შესაძლებლობების გაუმჯობესება;
 ადგილობრივი თემების ბუნებრივი გაზით
მომარაგების უზრუნველყოფა;
 ენერგოეფექტიანობის დანერგვისა
(მაღალეფექტიანი ხის ღუმელები ა.შ) და
ალტერნატიული ენერგორესურსების (ბიოგაზი,
წყლის ჰელიო გამაცხელებლები ა.შ.) გამოყენების
ინიციატივების ხელშეწყობა თემებისა და
შინამეურნეობების დონეზე;
 საშეშე მასალაზე ზუსტი მოთხოვნის გამოთვლა და
მდგრადი ხე-ტყის დამზადების ნორმების დადგენა;
 ტყის მავნებლების ზემოქმედების შეფასება,
მონიტორინგისა და კონტროლის ღონისძიებების
განხორციელება (მაგ. ტყის მავნებლების დამჭერი
ფერომონიანი ხაფანგების დამონტაჟება, ა.შ.);
 შერჩევითი სანიტარული ჭრების ჩატარება
მსუბუქად დეგრადირებულ სეგმენტებზე
და პირწმინდა ჭრების განხორციელება იმ
სეგმენტებზე, სადაც გამხმარი და მკვდარი ხეები
ხეების რაოდენობა 30%-ს აღემატება;
 ტყის აღდგენის/გატყიანების ღონისძიებების
განხორციელება;
 ბუნებრივი რეგენერაციის ხელშემწყობი
ღონისძიენბების ჩატარება, მათ შორის დამუშავება,
თესვა, შეღობვა ა.შ.
• ადგილობრივი თემების, მწყემსების, ტურისტების
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება
ტყის რესურსების ღირებულებისა და მდგრადი
მეტყევეობის შესახებ;
• მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვისა და
კანონების აღსრულების გაუმჯობესება; ტყის
ეკოსისტემების დაბინძურებით გამოწვეული
უარყოფითი ზემოქმედების შესახებ ადგილობრივი
მოსახლეობისა და სხვა დაინტერესებული
მხარეების ცნობიერების ამაღლება;
• ტრადიციული სამწყემსო პრაქტიკის აღდგენის
ხელშეწყობა;
• კანონაღსრულების, ხანძრებთან ბრძოლის
შესაძლებელობებისა და შესაბამისი ორგანოების
ინფრასტრუქტურის გაძლიერება; ტყის ხანძრების
მართვასთან დაკავშირებით ძირითადი
დაინტერესებული მხარეების ცნობიერების
ამაღლება.
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ბიომრავალფეროვნება

პრობლემები. ქვემოთ ჩამოთვლილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბიომრავალფეროვნე
ბასთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემები:
•

დაცულ ტერიტორიებზე ბრაკონიერობა - ზოგადად, სხვა დაცულ ტერიტორიებთან შედარებით, ალგეთის
დაცული ტერიტორიები არ გამოირჩევა დანაშაულის გამოვლენის შემთხვევების დიდი რაოდენობით.
ამის მიზეზი ან არასათანადო კანონაღსრულების პრაქტიკაა, რის გამოც დანაშაულების გამოვლენა
არ ხდება, ან ბრაკონიერობის შემთხვევები და სხვა უკანონო აქტივობები არ არის ხშირი. 2018 წელს
კანონდარღვევის 18 შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც ყველა შემთხვევის მხოლოდ 5%-ს შეადგენს:111
o იარაღით უკანონო გადაადგილება: 2018 - ორი შემთხვევა, ანუ ყველა მსგავსი შემთხვევის 6%;

o უკანონო ნადირობა: 2018 - ექვსი შემთხვევა და 2019 - 13 შემთხვევა. უფრო ხშირად უკანონო
ნადირობა ხორციელდება ცხოველებზე, როგორიცაა: კეთილშობილი ირემი, მურა დათვი, არჩვი.
პერიოდულად კი კავკასიურ როჭოზე, ტახზე ან ფოცხვერზე.
•
•
•
•
•

o უკანონო თევზაობა: 2018 - ორი შემთხვევა, ანუ ყველა შემთხვევის 9%.

ხე-ტყის უკანონო ჭრა - 2018 - 7.6%;

ხე-ტყის უკანონო გადაზიდვა - გამოვლინდა 5 შემთხვევიდან ერთი;
ნარჩებით დაბინძურება - გამოვლინდა 10 შემთხვევიდან ორი;

სოციალური ჭრები - 2018: სოციალური ჭრების დაშვებული კვოტა/რაოდენობა 975 მ3 და დამზადებული
ხე-ტყის რაოდენობა 943 მ3
ტყის მავნებელები და სოკოვანი დაავადებები:

o წიწვოვანი ტყეები (1,650 ჰა) - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია, Dendroctonus micans Kugel., Curculio
glandium Marsh, ფიჭვის პატარა მებაღე/ ლაფანჭამია/„მკრეჭავი“, Tomicus minor Linn., Cerambicidae
, ქერქიჭამია გრავერი, Pityogenes quadridens (Pityogenes bidentatus Herbst.), Pityogenes quadridens
Hartig., Pityogenes chalcographus L.). ამ მავნებლების გავრცელება დაფიქსირდა 2017 წლის ოქტომბერში,
თრიალეთის რაიონის ეროვნულ პარკში (1,273 ჰა) რეინჯერების პატრულირების V, V, და IX უბანზე/
სეგმენტში. სხვა არეალებში მათი გავრცელებისა და ეპიდემიის აფეთქების შესახებ ინფორმაცია
არ არსებობს;

•

•
•
•

•
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o ფართოფოთლოვანი და შერეული წიწვოვანი ტყეები (4,200 ჰა) - ნაძვის დიდი ლაფანჭამია,
Curculio glandium Marsh.) მუხის ერთფეროვანი ჩრჩილი (Tischeria ekebladella Bjerk.) და ლარვის
სახეობა Lymantria dispar Linn. რეინჯერების IX საკვლევი არეალი (1273 ჰა). სხვა არეალებში მათი
გავრცელებისა და ეპიდემიის აფეთქების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს.112

მტკნარი წყლების დაბინძურება - კერძოდ, მდინარეების ჭივჭავის, ხრამის, ალგეთის,
ასურეთისხევის, სახავრეღელეს, ცხინვალას ხევის ზედაპირული და გრუნტის წყლების დაბინძურება
შინამეურნეობებიდან, საქონლის ფერმებიდან და საძოვრებიდან ჩამდინარე წყლებით, რამაც
შესაძლოა უარყოფითი ზემოქმედება იქონიოს წყლის ბიოტაზე და ჰაბიტატებზე.
ფილტრატები უკანონო ნაგავსაყრელებიდან, რომლებიც განთავსებულია ტყეების წინ ან ტყეების
შიგნით, მდინარის ნაპირებზე ან მდინარის ფსკერზე, რაც აბინძურებს ალგეთის დაცულ ტერიტორიებს;
მდინარე ალგეთზე სადრენაჟო ოპერაციები;

ვიზიტორებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის უკანონო ქმედებები და მათ მიერ გარემოსთვის
მიყენებული ზიანი - რაც არ წარმოადგენს ამ ეტაპზე განხილვის საგანს, თუმცა, არსებული
ტენდენციის მიხედვით, ვიზიტორების რაოდენობის ყოველწლიური ზრდა ხაზს უსვამს ამ პრობლემას
მნიშვნელობას.
კლიმატის ცვლილება და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ბუნებრივი საფრთხეები - კლიმატის
ცვლილება იწვევს გეოლოგიურ და ჰიდრომეტეოროლოგიურ საფრთხეებს, რომლებიც კლიმატის
ცვლილების გამო კიდევ უფრო მატულობს და მნიშვნელოვან რისკს უქმნის ბუნებრივ ეკოსისტემებს.
კავკასიის ეკორეგიონისთვის ეს მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს, რასაც მომავალში
უარყოფითი ზემოქმედება მოჰყვება შედეგად. კლიმატის ცვლილება, ისევე, როგორც სხვა ტიპის
ზეგავლენები, როგორიცაა ინვაზიური სახეობები, ტყის ხანძრები და ტყის მავნებლები, მხედველობაში
უნდა იქნას მიღებული.
წყარო: 2018 წლის წლიური ანგარიში. დაგეგმვისა და განვითარების სამსახური. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ალგეთის ადმინისტრაცია/გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
წყარო: ალგეთის დაცული ტერიტორიების მართვის გეგმის საბოლოო ვერსია. SPPA-საქართველო. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ალგეთის
ადმინისტრაცია.
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ზემოქმედება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ბიომრავალფეროვნებაზე ძირითად ზემოქმედებას
შემდეგი მოვლენები ახდენს:
•

•

დეგრადაცია, ფრაგმენტაცია და ჰაბიტატების/ეკოსისტემების, კერძოდ, სუბალპური და ალპური
მდელოების, როგორიცა საძოვრები, მთის ტყეები, ჭარბტენიანი ტერიტორიები და წყლის
ეკოსისტემები, კარგვა.

ხმელეთის სახეობების და წყლის ბიოტის სახეობების, მათ შორის ადგილობრივი და ენდემური
სახეობების, კარგვა.

ბიომრავალფეროვნების მართვის
სფეროში არსებული ძირითადი გამოწვევები/პრობლემები.
ბიომრავალფეროვნების მართვის
სფეროში არსებული ძირითადი გამოწვევები/პრობლემები, მათი
ძირითადი გამომწვევი მიზეზები და საჭიროებები ეფუძნება ამ კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ გარემოზე
ზემოქმედების სწრაფი შეფასების ანალიზს, არსებულ კვლევებს და გეგმარებით დოკუმენტებს, ასევე
ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებს, რაც ქვემოთ ცხრილშია ჩამოთვლილი.
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ბიომრავალფეროვნების მართვის სფეროში არსებული ძირითადი გამოწვევები
გამოწვევების/
პრობლემების ტიპი
ეკოსისტემები/ჰაბიტატები და
სახეობები

გამოწვევა/პრობლემა
• ბუნებრივი
ეკოსისტემების და
ბიომების დეგრადაცია
(განადგურება,
მოდიფიკაცია და
ტრანსფორ-მაცია);
• ადგილობრივი
სახეობების კარგვა.

უშუალო /ძირითადი
მიზეზები
გადაჭარბებული და
უკანონო ძოვება;
ხე-ტყის ინტენსიური
დამზადება, უკანონო
ჭრების ჩათვლით;
ინვაზიური სახეობების
გავრცელება; ტყის
მავნებლების
გავრცელება;
ბრაკონიერობა;
არამდგრადი ტურიზმი;
ინფრასტრუქტურის
განვითარება;
ტყის ხანძრები;
დაბინძურება;
ქვიშისა და ღორღის
ექსტრაქცია;
წყლის ნაკადების
ნუტრიენტებით
დაბინძურება; მყარი
ნარჩენები ა.შ. დაცული
ტერიტორიების
საზღვრებს გარეთ და
შიგნით დაბინძურება;
კლიმატის ცვლილება
და კლიმატის
ცვლილებით
გამოწვეული ბუნებრივი
საფრთხეები.

ძირეული მიზეზები
ბიომრავალფეროვნების
კონსერვაციისა
და მდგრადი
გამოყენებისთვის
არაადეკვატური
სამართლებრივი
რეგულაციები, პოლიტიკა
და ინსტიტუციური
სტრუქტურები; მდგრადი
ძოვების მართვის
რეგულაციების და
დანერგის, მათ შორის
მონიტორინგისა და
კონტროლის სისტემების
არარსებობა; დაცული
ტერიტორიების
საზღვრებს გარეთ და
შიგნით არსებული
ბიომრავალფეროვნების
არასათანადო
მონიტორინგი და
კანონაღსრულების
შესაძლებლობები, მათ
შორის, ტექნიკური და
ფინანსური რესურსების
და კვალიფიციური
პერსონალის ნაკლებობა;
ალგეთის დაცული
ტერიტორიაზე მდებარე
ტყის ინვენტარიზაციის
არარსებობა; ტყის
მავნებლების
არასათანადო
კონტროლი ან
კონტროლის არარსებობა;
ადგილობრივი
მოსახლეობის სიღარიბის
მაღალი დონე და დაბალი
გარემოსდაცვითი
ცნობიერება, კლიმატის
ცვლილებისა და
ბიომრავალფეროვნებაზე
ბუნებრივი საფრთხეების
ზემოქმედების
შესახებ არასაკმარისი
ცოდნა; ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის დაბალი
პოტენციალი და დაცული
ტერიტორიის პერსონალის
მხრიდან საფრთხეების
მიმართ მზადყოფნისა
და რეაგირების მწირი
შესაძლებლობები;
წყლისა და ხმელეთის
დაბინძურების შემცირების
ტექნოლოგიების
არარსებობა;
კატასტროფების რისკების
შემცირების დანგრეული
ინფრასტრუქტურა და მისი
რეაბილიტაციის/
მშენებლობისათვის
საჭირო ფინანსების
ნაკლებობა.

საჭიროებები
• კანონაღსრულების მექანიზმების
გაუმჯობესება და რეინჯერების
შესაძლებლობების გაძლიერება,
ბრაკონიერებისგან და ხე-ტყის უკანონო
მჭრელებისგან ბიომრავალფეროვნების
დასაცავად;

• ნადირობისა და თევზაობის
კონტროლისათვის მდგრადი განვითარების
პრინციპებზე დაფუძნებული წესების
დადგენა;
• ალპური საძოვრების მართვისათვის
ეფექტიანი რეგულაციებისა და
განხორციელების მექანიზმების
განსაზღვრა;

• ინვაზიური სახეობებისა და ასევე
ძირითადი სახეოებების მონიტორინგისა და
კონტროლის პროგრამების განვითარება და
განხორციელება;

• ადგილობრივი ბიომრავალფეროვნებისა და
მდგრადი პრაქტიკის მნიშვნელობის შესახებ
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება;
• დაცულ ტერიტორიაზე სანიტარული
ინფრასტრუქტურის განვითარება;

• გარემოსდაცვითი განათლების
აქტივობებისათვის დამატებითი სასწავლო
პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობა, ეკოკლუბების მეშვეობით;
• არასტრუქტურული და სტრუქტურული
ღონისძიებების განხორციელება ტყისა
და მიწის დეგრადაციის შესამცირებლად/
თავიდან ასაცილებლად;
• ეკოტურიზმისა და დაცულ ტერიტორიაზე
მორგებული ტურიზმის განვითარების
ხელშეწყობა;
• ალტერნატიული ენერგორესურსებისა
და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების
გამოყენება;
• დაცულ ტერიტორიებზე და
ბიომრავალფეროვნებაზე კლიმატის
ცვლილების ზემოქმედების შეფასება;

• წყლია ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
• ტყის მიწების მდგრადი მართვის
პრაქტიკის დანერგვა, ტყის მავნებლების
ინტეგრირებული მართვის პრაქტიკის
ჩათვლით;

• დანალექისგან წმენდის გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება; ქვიშისა და
ღორღის ექსტრაქციაზე ლიცენზიის
გაცემასთან დაკავშირებით
გარემოსდაცვითი მოთხოვნების დაწესება;
• ჭარბტენიანი ტერიტორიებისა და
მთის ტყეების აღდგენისათვის საჭირო
ღონისძიებების განხორციელება;

• კატასტროფების რისკების შემცირების/
ადგილობრივი მუნიპალიტეტის
პერსონალის, რეინჯერებისა და
მოხალისეების მხრიდან საფრთხეების
მიმართ მზადყოფნისა და რეაგირების
შესაძლებლობების გაძლიერება;

• დაცულ ტერიტორიაზე ნარჩენების მართვის
გეგმის შემუშავება და განხორციელება:
დაცულ ტერიტორიაზე წარმოქმნილი
ნარჩენების მთლიანი რაოდენობის
შეფასება, სავარაუდო მაჩვენებლების
ჩათვლით; ნარჩენების შემადგენლობის
შესწავლა; ნარჩენების გენერირების
ინდექსის და მუნიციპალური მყარი
ნარჩენების პროგნოზებზე დაყრდნობით
კონტეინერების ტევადობის გამოთვლა;
კონტეინერების დიზაინისა და სივრცითი
ლოკაციების იდენტიფიცირება;
კონტეინრების შეძენა და დაცული
ტერიტორიის შესასვლელებსა და
საპიკნიკო ადგილებზე მათი განთავსება;
კონტეინერებში განსათავსებელი
ნარჩენების განცალკევების პროგრამების
ინიცირება (სასურველია მშრალი, სველი
და ბიონარჩენებისათვის ორი ან სამი
კონტეინერის დაყენება); მერქნული
რესურსების ნარჩენებისათვის აერობული
კომპოსტირების ურნების დაყენება და
გამაფრთხილებელი ბანერების განთავსება,
რაც მიზნად ისახავს შემდეგი მიდგომის
დაცვას: „რასაც ჩადებ, უკან იგივეს ამოიღებ",
ბილიკების პერიოდული მონიტორინგი,
ვიდეო ხაფანგების დამონტაჟება და
კანონების აღსრულების გაუმჯობესება,
დაცული ტერიტორიის დასუფთავების
სამუშაოების ჩატარება ადგილობრივი
მოსახლეობისა და ეკოკლუბების წევრების
მონაწილებით, დაბინძურებისა და
ნარჩენების გადაყრის წინააღმდეგად
ადვოკატირების კამპანიების ჩატარება.
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ეფექტი/შედეგები

P3 – (გარემო) - პრობლემათა ხის ანალიზი
ბუნებრივი რესურსების ბაზის - ძირითადი ადგილობრივი
საარსებო წყაროს - შემცირება და, შესაბამისად,
გაზრდილი სიღარიბე სოფლებში

გარემოს ხარისხის, საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის და კეთილდღეობის
შემცირება

დაკარგული ეკონომიკური აქტივები,
გაუარესებული ცხოვრება და, შესაბამისად,
სოფლის განვითარების შეფერხება

1. დეგრადირებული ხმელეთის და აკვატიკური ეკოსისტემები,
შეცვლილი წყალსატევები, დატბორვის ზონები,
ტყეები, სახნავი და საძოვარი მიწები

2. წყლის და ნიადაგის
ხარისხის გაუარესება

3. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული გაზრდილი
ბუნებრივი საფრთხეები (მეწყერი, ღვარცოფი,
ქვების ცვენა, წყალმოვარდნა)

1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
jobs, dependence on subsistence farming

ძირითადი პრობლემა ანთროპოგენული და კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული გარემოს დეგრადაცია

1. გარემოს და ბუნებრივი
რესურსების მართვის არამდგრადი
მეთოდებისა და პრაქტიკის
გამოყენება

მიზეზები

1.1 წყლის მართვის
არაინტეგრირებული/ არამდგრადი
პრაქტიკისა და ტექნოლოგიების
გამოყენება
1.2 მიწის, ტყეების და
ბიომრავალფეროვნების
მართვის არამდგრადი
პრაქტიკის გამოყენება
1.3 ნარჩენების მართვის
არამდგრადი პრქტიკისა
და ტექნოლოგიების
გამოყენება
1.4 განახლებადი ენერგიის/
ენერგოეფექტიანობის ტექნოლოგიების
შეზღუდული გამოყენება

1.5 კლიმატის ცვლილებისადმი
ადაპტაციის/კატასტროფების
რისკების შემცირების პრაქტიკისა და
ტექნოლოგიების შეზღუდული გამოყენება

ყველა სექტორისთვის საერთო –
ინფრასტრუქტურა

2. გარემოს მდგრადი მართვის და
ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული
მართვის, კლიმატის ცვლილებისადმი
ადაპტაციის/კატასტროფების რისკების
შემცირების და განახლებადი ენერგიისა
და ენერგოეფექტურობის შესახებ შეზღუდული/
არარსებული ინფორმაცია და ცოდნა
2.1 ეკოლოგიური მონაცემების და მონიტორინგის
სათანადო სისტემების, მათ შორის,
ჰიდრომეტრული, გეოლოგიური/
აგრომეტეოროლოგიური, ბიომრავალფეროვნების
მონიტორნგის სისტემების და საპროგნოზო
სისტემების უკმარისობა/ უქონლობა

2.2 წყლის რესურსების ინტეგრირებული
მართვის, მიწის მდგრადი მართვის
და მდგრადი მეტყევეობის
შეზღუდული ცოდნა და შესაძლებლობები

3. გაჩანაგებული ან არარსებული
ძირითადი ეკოლოგიური და
კლიმატის ცვლილებისადმი
ადაპტაციის/კატასტროფების
რისკების შემცირების
ინფრასტრუქტურა
3.1. გაჩანაგებული ან არარსებული
წყლის ინფრასტრუქტურა

3.2. კატასტროფების რისკების
შემცირების გაჩანაგებული
ინფრასტრუქტურა (სანიაღვრე წყლების
სადრენაჟო სისტემა, გაბიონები და ა.შ.)

4. გარემოს დაცვის და კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაციის/
კატასტროფების რისკების
შემცირების დაფინანსების
შეზღუდული ხელმისაწვდომობა

5. ადგილობრივი თემების,
მათ შორის ახალგაზრდების,
შეზღუდული მონაწილეობა
გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილებების მიღებაში

4.1. გარემოს დაცვის შეზღუდული
სახელმწიფო დაaფინანსება

5.1. ახალგაზრდული
გარემოსდაცვითი
პროგრამების შეზღუდული
რაოდენობა

4.2. ეეფქტიანი ეკონომიკური
ინსტრუმენტების
(გადასახადი დაბინძურებასა
და ბუნებრივ რესურსებზე)
შეზღუდული გამოყენება
ან მათი უქონლობა

6. ქალების შეზღუდული
მონაწილეობა გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილებების
მიღებაში

5.2 ახალგაზრდული და სათემო
გარემოსდაცვითი ინიციატივების
მცირე დახმარება
5.3 ეკოკლუბების მცირე რაოდენობა
და შეზღუდული შესაძლებლობები

4.3. შეზღუდული წვდომა
არასახელმწიფო
(სათემო და კერძო სექტორის)
ფინანსურ კავშირებზე

2.3 ნარჩენების ინტეგრირებული
მართვის შეზღუდული ცოდნა
და შესაძლებლობები

2.4 კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/
კატასტროფების რისკების შემცირების
შესახებ შეზღუდული ცოდნა
და შესაძლებლობები

ყველა სექტორისთვის საერთო –
სოფლის მეურნეობა

ყველა სექტორისთვის საერთო –
მმართველობა

ყველა სექტორისთვის საერთო –
ეკონომიკა - ტურიზმი

ყველა სექტორისთვის საერთო –
ჯანმრთელობა და სოციალური
კეთილდღეობა, ახალგაზრდებისა
და გენდერული ასპექტების
ჩათვლით
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P3 - (გარემო) - შემოთავაზებული ინტერვენციები

ქვემოთ მოცემულია მუნიციპალიტეტისთვის შემოთავაზებული ინტერვენციების მოკლე შეჯამება. ეს ინტერვენციები დადგენილია ფართოდ განსაზღვრული
პოლიტიკის ინსტრუმენტებისთვის, რომლებიც რეკომენდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ როგორც
სოფლის განვითარების პოლიტიკის მიდგომა ამ პრიორიტეტისთვის - „საზოგადოება“, გარემოსდაცვითი ასპექტების შესაბამისად. ყველა შემოთავაზებული
ინტერვენციის უფრო დეტალური აღწერა ამ დოკუმენტის დანართშია წარმოდგენილი.
შემოთავაზებული
1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
ინტერვენციები
jobs, dependence on subsistence farming

ინტერვენციის მიზანია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი
მართვის პოლიტიკის შესახებ ცოდნის, შესაძლებლობების და გამოყენების უნარის ამაღლება. გარემოს დაცვის
სფეროში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მყარ მუნიციპალურ ნარჩენებს, რადგან სწორედ ნარჩენები
ახდენს ყველაზე ძლიერ ზემოქმედებას ბუნებრივ რესურსებზე და, ასევე, აფერხებს სოფლის განვითარებას (სოფლის
მეურნეობა, ტურიზმი და ა.შ.). რაც შეეხება ბუნებრივი რესურსების მართვას, ყურადღება გამახვილდება მსუბუქ და
მკაცრ ზომებზე, რომლებიც აღმოფხვრის/შეამცირებს ანთროპოგენულ და ბუნებრივ ზემოქმედებას წყალზე, მიწასა
და ბიოლოგიურ რესურსებზე (ტყეები, დატბორილი ზონები, ალგეთის დაცული ტერიტორია, მათ შორის სუბალპური და
ალპური საძოვრები, მაღალმთიანი ვულკანური ეკოსისტემა - ტაბაწყურის ტბა და ჭაობები და ა.შ. და მცენარეებისა
და ცხოველების მნიშვნელოვანი სახეობები).

რელევანტურობა
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებისთვის

OECD-ს პოლიტიკის
ინსტრუმენტი
• გარემოსდაცვითი
მდგრადობის
უზრუნველყოფა

ინტერვენციები მიმართული იქნება გარემოს დაცვის (კერძოდ, ნარჩენების მართვა) და ბუნებრივი რესურსების
(წყალი, მიწა და ბიოლოგიური რესურსები, მათ შორის ტყეები) მართვის ძირითად საკითხებზე და მათი ზოგიერთი
ძირითადი და ძირეული მიზეზის აღმოფხვრაზე, რომლებიც დადგინდა მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის
წინამდებარე შეფასების ფარგლებში ჩატარებული ზემოქმედების და პრობლემების ხის ანალიზისას. ისინი, ასევე,
დასახელებულია როგორც პრიორიტეტები სხვადასხვა ეროვნულ და ადგილობრივ სტრატეგიაში, როგორიცაა
ეროვნული გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმა, სოფლის განვითარების სტრატეგია, სოფლის მეურნეობის
განვითარების სტრატეგია, ირიგაციის განვითარების სტრატეგია, რეგიონული განვითარების სტრატეგია, ტურიზმის
განვითარების სტრატეგია, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგია, ადგილობრივი განვითარების
სტრატეგია და მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა. გარდა ამისა, ადგილობრივი დაინტერესებული
მხარეებისა და ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის წევრების მიერ ENPARD 2 და ENPARD 3-ის ფაგლებში ჩატარებული
კონსულტაციებისას დადგენილი იქნა მოცემული ინტერვენციისას განსახორციელებელი მრავალი ზომა.
• P3-EN02 - თემის
მხარდაჭერა
კლიმატით
განპირობებული
ბუნებრივი
საფრთხეების
მიმართ მდგრადობის
გაძლიერების
საკითხში

ინტერვენციის მიზანია ადგილობრივი მოსახლეობის მდგრადობის გაძლიერება კლიმატით განპირობებული
ბუნებრივი საფრთხეების - ღვარცოფის, მეწყრის, წყალმოვარდნის, ზვავის, ტყის ხანძრების - მიმართ, რომლებიც
მოქმედებს ბუნებრივ რესურსებსა და ეკონომიკის აქტივებზე და იწვევს ადგილობრივი გარემოს გაუარესებას და
საარსებო წყაროების დაკარგვას, სოფლად სიღარიბის მიზეზი ხდება და ხელს უშლის სოფლის განვითარებას.
ინტერვენცია ფოკუსირებული იქნება კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/კატასტროფების რისკების
შემცირების შესახებ მიზნობრივ მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი ეროვნული ხელისუფლების (ტყისა და
ალგეთის დაცული ტერიტორიის რეინჯერები), ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და თემების, მათ შორის სკოლის
მოსწავლეების, ინფორმირებულობის ამაღლებაზე, პრევენციის, მზადყოფნისა და რეაგირების შესაძლებლობის
განვითარებაზე. ეს მიიღწევა ცოდნის ამაღლებით (კლიმატის ცვლილების მიმართ მოწყვლადობისა და რისკების
შეფასების არსებული კვლევა, კატასტროფების მიმართ მზადყოფნის უნარების ჩამოყალიბება, ჰიდრომეტრული,
გეოლოგიური და აგრომეტეოროლოგიური მონიტორინგის ქსელის ჩამოყალიბება/გაფართოება და კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაციის/კატასტროფების რისკების შემცირების ისეთი ზომების შექმნისა და დანერგვის
ხელშეწყობა, როგორიცაა სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, მდინარის ნაპირების გასამაგრებელი
კონსტრუქციები, ფერდობების სტაბილიზება და ეროზიის კონტროლის ზომები (მაგალითად, ღრმაფესვიანი ხეების
ჩაყრა, ტერასების მოწყობა და ა.შ.). ინტერვენცია მიმართული იქნება კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/
კატასტროფების რისკების შემცირების იმ ძირითადი საკითხების მოგვარებაზე, რომლებიც ადგილობრივი გარემოს,
ბუნებრივი რესურსების და ეკონომიკური აქტივების დეგრადირების ძირითად მიზეზებს წარმოადგენს. კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაცია/კატასტროფების რისკების შემცირება, როგორც კლიმატთან დაკავშირებული
მოქმედებების ნაწილი, გარემოს ეროვნული სამოქმედო გეგმის, სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების
სტრატეგიების, კატასტროფების რისკების შემცირების ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის, რეგიონული
განვითარების სტრატეგიის, სოფლის განვითარების სტრატეგიის და ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის ერთერთი ძირითადი პრიორიტეტია. გარდა ამისა, კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია/კატასტროფების რისკების
შემცირება პრიორიტეტად იქნა დადგენილი ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეებისა და ადგილობრივი
სამოქმედო ჯგუფის წევრების მიერ ENPARD 2 და ENPARD 3-ის ფარგლებში ჩატარებული კონსულტაციებისას.

• კლიმატის
ცვლილებისადმი
ადაპტაცია

სხვადასხვა
სექტო-რისთვის
საერთო
პროგრამები
ინფრასტრუქტურა, არაფერმერული ეკონომიკა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, ტურიზმი,
კატასტროფების რისკების მართვა, მმართველობა

• P3-EN01- ბუნებრივი
რესურსების
ინტეგრირებული
მართვა

დეტალური შენიშვნები
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ყველა სექტორისთვის
საერთო პრიორიტეტები (P4)
გეოგრაფია და ბუნებრივი აქტივები

გარემოს ინფრასტრუქტურა და მომსახურებები

გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემები,
სხვადასხვა ზემოქმედება და ძირითადი საკითხები

16

თეთრიწყარო მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

6. ყველა სექტორისთვის საერთო
პრიორიტეტები (P4)
წინამდებარე თავი ეძღვნება ყველა სფეროსთვის მნიშვნელოვან
ინფრასტრუქტურა და სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირები.

ისეთ

საკითხებს,

როგორიცაა

ინფრასტრუქტურა

ამ თავში თავმოყრილია ინფორმაცია საერთო საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის მნიშვნელობის
შესახებ, ასევე, ინფრასტრუქტურის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კმაყოფილების
შეფასების შესახებ, კვლევის საფუძველზე. ამას გარდა, ამ თავში მოცემულია ძირითადი საზოგადოებრივი
ინფრასტრუქტურის
მდგომარეობის
ფაქტობრივი
მდგომარეობის
აღწერა,
რაც,
ძირითადად,
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობისგან მიღებულ ინფორმაციას ეფუძნება.

ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ძირითადი ასპექტი113

საერთო ინფრასტრუქტურა უაღრესად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისთვის.
ბიზნესის დაწყების შანსი გაცილებით დაბალია, როცა სოფელს აქვს პრობლემები, რომლებიც
დაკავშირებულია წყალთან (0.394-ჯერ), გაზიფიკაციასთან (0.231-ჯერ), ასევე, გზების გაუმართავ
ინფრასტრუქტურასთან (0.523-ჯერ). როცა სოფელი დგას ისეთი პრობლემების წინაშე, როგორიცაა ცუდი
გზები, შინამეურნეობის არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესით დაკავების შანსი საგრძნობლად მცირდება
(0.552-ჯერ). აღნიშნული მიგნებების მიხედვით, როცა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა
უკეთესია, შინამეურნეობების არასასოფლო-სამეურნეო ბიზნესში ჩართვის შესაძლებლობა იზრდება (2.39ჯერ).
ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები ყველაზე კრიტიკულია (უმუშევრობის (33%) შემდეგ)
ადამიანებისთვის მათ სოფლებში IRDG პროექტის მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში. ეს პრობლემებია:
გზების ინფრასტრუქტურის ცუდი მდგომარეობა (14.9%), სასმელ წყალთან დაკავშირებული პრობლემები
(12%), გაზიფიკაციის სისტემის უქონლობა (4.2%), ინტერნეტზე წვდომა (3.8%), კანალიზაციის ცენტრალური
სისტემის უქონლობა (2.4%), საბავშვო ბაღების უკმარისობა (2%), სარწყავ წყალთან დაკავშირებული
პრობლემები (1.5%) და არასაკმარისი და გაუმართავი ინფრასტრუქტურა (1%).
თეთრიწყაროს მოსახლეობისთვის ყველაზე მთავარი პრობლემებია გზების ცუდი მდგომარეობა და
კანალიზაციის ცენტრალური სისტემისა და გაზიფიკაციის უქონლობა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები დასახლებაში114
სასმელი
წყლის
პრობლემა

ინტერნეტზე
წვდომა

ცენტრალური
საკანალიზაციო
სისტემის
უქონლობა

გაზიფიკაციის
სისტემის
უქონლობა

ცუდი გზები

საბავშვო
ბაღების
უქონლობა

არასაკმარისი
და გაუმართავი
ინფრასტრუქტურა

სარწყავი
წყლის
პრობლემა

ქედა

14.60%

3.10%

1.10%

6.40%

13.70%

0.00%

0.30%

1.70%

დედოფლისწყ.

8.80%

2.10%

2.30%

1.70%

7.40%

0.00%

2.40%

0.00%

10.10%

0.90%

1.00%

4.10%

6.20%

0.40%

ხულო

ლაგოდეხი

13.50%

2.70%

4.60%

7.60%

ყაზბეგი

38.20%

2.80%

ბორჯომი

9.50%

3.70%

ახალქალაქი
თეთრიწყარო

12.80%

23.20%

1.00%

1.80%

2.50%

3.30%

2.80%

5.70%

0.70%

22.50%

0.70%

10.00%

8.40%

25.20%

8.30%

15.40%

1.10%

0.60%

0.80%

2.70%

0.70%

0.20%

0.40%

0.00%

0.90%

0.00%

4.90%

0.20%

5.30%

0.00%

0.40%

0.90%

5.00%
1.10%

ყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა
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მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში, პროექტი „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.
შედარება და პირობითი ფორმატირება მუშაობს ვერტიკალურად მუნიციპალიტეტებში თითოეული პარამეტრისთვის.
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სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, თეთრიწყაროში ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები აქვს სასმელი
წყლით მომარაგების, კანალიზაციის, საგანმანათლებლო მომსახურების და სპორტისა და რეკრეაციისთვის
განკუთვნილ ინფრასტრუქტურას.
გარემოს - ინფრასტრუქტურისა და მომსახურებების - შეფასება მუნიციპალიტეტებში115
საგზაოსატრასპორტო
კომუნიკაციების
მდგომარეობა
(გზები, ხიდები და
ა.შ.)

სატრანსპორტო
მომსახურება

ელექტრომომარაგება

ბუნებრივი
გაზით
მომარაგება

სასმელი
წყლით
მომარაგება

საირიგაციო
სისტემა

კანალიზაცია

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

სულ:

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა

გარემოს - ინფრასტრუქტურისა და მომსახურებების - შეფასება მუნიციპალიტეტებში116
ნარჩენების
განკარგვა
(გატანა,
გადამუშავება
და ა.შ.)
ქედა

ინტერნეტი

ჯანდაცვის
დაწესებუ
ლებები

საგანმანათლებლო
სერვისები

სპორტისრეკრეაციის
დაწესებულებები

საბავშვო
ბაღები

ქალთა ოთახი/
ქალთა
ორგანიზაციები

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

სულ:

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის აღწერა

შიდა გზები: შიდა სასოფლო გზების სიგრძე მუნიციპალიტეტში 170 კმ-ს შეადგენს. მათი 30% (დაახლოებით 50
კმ) ასფალტით არის დაფარული, ხოლო დანარჩენ გზებს პერიოდულად არემონტებენ. ქალაქ თეთრიწყაროს
შიდა გზების 85% დაფარულია ასფალტით. ასევე ასფალტითაა დაფარული ასურეთის გზების 80%. დაბა
მანგლისში, რომელსაც კურორტის სტატუსი აქვს მინიჭებული, 57 არსებული გზიდან ასფალტით დაიფარა 18,
რომელთაგან ზოგიერთი სანიაღვრე არხით დაზიანდა.
წყალმომარაგება: სასმელი წყალი მიეწოდება სოფლების 90%-ს (20 ათასი მოსახლე) როგორც
ინდივიდუალურად, ასევე წყაროებიდან. მოსახლეობის მხოლოდ 10-15%-ს აქვს მუდმივი მომარაგება
115.

116.

შედარება და პირობითი ფორმატირება მუშაობს ვერტიკალურად მუნიციპალიტეტებში თითოეული პარამეტრისთვის.
შედარება და პირობითი ფორმატირება მუშაობს ვერტიკალურად მუნიციპალიტეტებში თითოეული პარამეტრისთვის.
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წყაროებიდან. წყალმომარაგების არსებული ქსელის 80% (200 კმ) მოძველებულია და განახლებას
საჭიროებს, ხოლო 5-10% ყოველ წელს ზიანდება. ასევე დაზიანებულია წყალსაცავები, საიდანაც დებეტი
ხშირად იკარგება, ხოლო არსებული რესურსი ყოველთვის არ არის ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის.
გათვალისწინებული უნდა იქნეს ჰიდროლოგიური მდგომარეობა და წყლის საჭიროება, რომელიც უნდა
შეივსოს მდინარეებიდან ვერედან, ალგეთიდან და ხრამიდან. სასმელი წყლის პრობლემა, სხვა საკითხებთან
შედარებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თეთერიწყაროს მოსახლეობისთვის (23.2%).117
საკანალიზაციო სისტემა: კანალიზაციის ცენტრალური სისტემა (50 კმ) მოწყობილია ქალაქ თეთერიწყაროს
მხოლოდ 20%-ისთვის. ქსელი, ძირითადად, მუშაობს, თუმცა გამწმენდი ნაგებობა წლების განმავლობაში
გამოსულია მწყობრიდან, რაც მიმდებარე ტერიტორიების დატბორვას და დაბინძურებას იწვევს.
საკანალიზაციო სისტემა მოეწყო მანგლისის ზოგიერთ ქუჩაზეც, ხოლო უკანასკნელ წლებში ცენტრალური
სისტემა განვითარდა სამ ქუჩაზე, რაც მოითხოვს გამწმენდ ნაგებობას. საკანალიზაციო სისტემა
ასევე არსებობს კოდის იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში. აღნიშნული სისტემა ასევე
მოძველებულია და მას არა აქვს გამწმენდი ნაგებობა. 2014 წელს საკანალიზაციო სისტემა და გამწმენდი
ნაგებობა მოეწყო ფაბრიკის დასახლებაში. 2016 წელს კანალიზაცია მხოლოდ სოფელი ასურეთის შვაბენის
ქუჩაზე გარემონტდა.
ბუნებრივი გაზი და ელექტროენერგია: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 84 სოფლიდან 21-ს აქვს ბუნებრივი
გაზი (დასახლებების მთლიანი რაოდენობის 26%). 2020 წელს გაზიფიკაციის სამუშაოები განხორციელდა
მანგლისში. ყველა სოფელს აქვს ელექტრომომარაგება. გაზიფიკაციის უქონლობა თეთრიწყაროსთვის
ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად აღიქმება (8.3%) პროექტის „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“ (IRDG) სხვა მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებთან შედარებით.118
ნარჩენების მართვა: 2018 წლის 26 იანვარს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ
დაამტკიცა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმა. ამჟამად
მიმდინარეობს შემდეგი გეგმის მომზადების სამუშაოები. სრულფასოვან მომსახურებებთან ერთად
არსებობს განცალკევებული ნარჩენების დამუშავების ეფექტიანი მექანიზმის შექმნის საჭიროება კერძო
და სახელმწიფო ინიციატივების ფარგლებში.
პარკები: თეთრიწყაროში არის მთელი რიგი ტყე-პარკებისა, მათი შორის ორი - ქალაქ თეთრიწყაროში
და ორი - მანგლისში, ასევე, პატარა ტყე-პარკები რამდენიმე სოფელში, მაგალითად, ასურეთში.
ზოგადად, ინფრასტრუქტურა შედარებით მოძველებულია, გარდა ახლად რეაბილიტირებული მანგლისის
ცენტრალური ტყე-პარკისა. გარდა ამისა, სოფლებში, ძირითადად, ბუნებრივად შექმნილი პარკებია, სადაც
დასვენებისათვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურა მცირე პროექტების ფარგლებში მოეწყო, თუმცა ეს არ
არის საკმარისი. მათ სჭირდებათ პარკის სტატუსის მიღება, შემოღობვა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა.
ზოგიერთ სოფელში საჭიროა ამგვარი პარკების მოწყობა, მაგალითად, პანტიანში, ორბეთში, ჯორჯიაშვილში,
ფარცხისში. ასევე ცოტაა სათამაშო მოედნები, რომლებიც უმეტესად საბავშვო ბაღების ტერიტორიებზეა
მოწყობილი. სათამაშო მოედნების მოწყობა საჭიროა ასურეთში, ბორბალოში, ვაშლოვანში, კოდაში (მათ
შორის იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლების ტერიტორიაზე).
საჯარო სკოლები: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 28 საჯარო სკოლაა (18 საშუალო და 10 დაწყებითი),
ორი განკუთვნილია ეთნიკური უმცირესობებისთვის: სამშვილდის საჯარო სკოლა (სომხური) და კოსალარის
საჯარო სკოლა (აზერბაიჯანული). სკოლებში მთლიანობაში 511 მასწავლებელი მუშაობს, მოსწავლეთა
საერთო რაოდენობა 2,961-ს შეადგენს. 2013-2019 წლებში ერთი ახალი სკოლა აშენდა სოფელ სამღერეთში,
ხოლო ხაიშში განხორციელდა ერთი სკოლის რეაბილიტაცია. 2019 წელს მცირე სარეაბილიტაციო
სამუშაოები ჩატარდა 11 საჯარო სკოლაში, რის შედეგადაც გაუმჯობესდა სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები.
2019 წელს დაიწყო და მიმდინარეობს ახალი საჯარო სკოლების მშენებლობა თანამედროვე სტანდარტებით
სოფლებში ენაგეთში, საღრაშენსა და ჯვარაში.
საბავშვო ბაღები: მუნიციპალიტეტში 16 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს, სადაც 705 ბავშვი დადის და 40
მასწავლებელი მუშაობს. 16 საბავშვო ბაღიდან 3 (ვაშლოვანი, ფარცხისი, წინწყარო) დაქირავებულ შენობაში
მუშაობს. დაგეგმილია ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა ფარცხისსა და წინწყაროში. სამშვილდეში,
კოსალარსა და ორბეთში საჭიროა დამატებითი საბავშვო ბაღების მშენებლობა.
117.
118.

მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში, პროექტი „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.
მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში, პროექტი „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.
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კულტურა: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 9 სასოფლო ბიბლიოთეკა, 9 სპორტული მოედანი და 15
ხელოვნების კლასია. ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და აღჭურვილობა საჭიროა, ძირითადად,
საცეკვაო დარბაზისთვის, ბიბლიოთეკებისთვის, სპორტული ობიექტებისთვის. დარბაზებში, ასევე, საჭიროა
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

ქალაქსა და სოფელს შორის კავშირები

ფუნქციონალური რეგიონების კონცეფცია

მუნიციპალიტეტები უფრო ფართო გეოგრაფიული და ადმინისტრაციული ერთეულების - რეგიონების
- ნაწილს წარმოადგენენ. მათი ეკონომიკური თუ სოციალური ცხოვრება ყოველთვის არ ემთხვევა
მუნიციპალიტეტების საზღვრებს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, თუ რამდენად
უკავშირდება მუნიციპალიტეტი უფრო ფართო ფუნქციონალურ რეგიონებს და კლასტერებს (უკვე
ჩამოყალიბებულს ან ჩამოყალიბების პროცესში მყოფს).
განვითარების პოლიტიკის ახალი მიდგომა ყურადღებას ამახვილებს სიღარიბის შემცირებისთვის
მნიშვნელოვან ურთიერთკავშირზე ქალაქებსა და სოფლებს შორის, მათ შორის საქონლისა და
მომსახურებების მოძრაობაზე, ადამიანურ და ფინანსურ კაპიტალზე, ტექნოლოგიებსა და სხვა რესურსებზე
და აღნიშნული ურთიერთკავშირებიდან გამომდინარე შესაძლო დამატებით სარგებლებზე. სოფელსა და
ქალაქს შორის კავშირები მოიცავს ადამიანების, საქონლის, ფულის (მაგალითად, ფულადი გზავნილების
სახით), ტექნოლოგიების, ცოდნის, ინფორმაციისა და ნარჩენების ნაკადებს. სოფელსა და ქალაქს შორის
პარტნიორობა ხელს უწყობს ურთიერთქმედების სხვადასხვა მამოძრავებელი ფაქტორის იდენტიფიცირებას
და უზრუნველყოფს რაციონალურ საფუძველს ფუნქციონალურ რეგიონში შესაძლო პოლიტიკური
ინტერვენციებისთვის.
სოფელსა და ქალაქს შორის ურთიერთქმედება „ფუნქციონალური რეგიონი“

ეკონომიკური
სტრუქტურა

სივრცითი
სტრუქტურა

მმართველობის
სტრუქტურა

მოსახლეობა, ადამიანური კაპიტალი, გადაადგილება
ინვესტიციები და ეკონომიკური ტრანზაქციები

ქალაქები
- ზომა
- მიღწევები

მომსახურებათა მიწოდება

სოფლები
- ზომა
- მიღწევები

ეკოლოგიური საქონელი და პირობები
მმართველობითი ურთიერთქმედება - პარტნიორობები

ფიზიკური დისტანცია
წყარო: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და გავითარების ორგანიზაციის მიდგომა119.

სამწუხაროდ, უფრო ღრმა ანალიზისთვის საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე ძალიან შეზღუდულია
მონაცემები სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების კლასიფიცირების შესახებ.

119.

ამ მიდგომის განხილვა ამ თავში, ძირითადად, ეყრდნობა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშს (2013)
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დემოგრაფიული კავშირები

მოსახლეობის აღწერის (2014) თანახმად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფლის მოსახლეობა შეადგენდა
მთელი მოსახლეობის 78.5%-ს (16,593), ხოლო ქალაქის მოსახლეობა - 21.5%-ს (4,534). შიდა მიგრანტების
რაოდენობა არ არის დადგენილი.
ძირითადი მექანიზმები, რომლებიც ხელს უწყობს ქალაქებისკენ მიგრაციას, სოციალური კავშირები და
ქსელებია. მუნიციპალიტეტიდან ემიგრანტების რაოდენობა შედარებით დაბალია და 289 ადამიანს (147
მამაკაცი და 142 ქალი) შეადგენს. ფულად გზავნილებს მიგრანტებისგან შეუძლიათ სოფლად მცხოვრები
შინამეურნეობების კეთლდღეობის გაუმჯობესება და სოფლების განვითარებაში დახმარების გაწევა.

ეკონომიკური ტრანზაქციები და ინოვაციური საქმიანობა

სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების ერთ-ერთი ფორმაა საქონლის სასოფლო ტერიტორიებიდან
(სოფელი, დაბა) ქალაქისკენ მოძრაობა ან პირიქით, მაგალითად, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების,
სამრეწველო და სამთო-მოპოვებითი პროდუქციის, სამუშაო ძალის, იდეებისა და ინფორმაციის მოძრაობა,
განსაკუთრებით ქალაქებიდან სოფლებში, ადამიანების მოძრაობა დასავენების მიზნით, ურბანიზაცია,
მოსახლეობის გადაადგილება როგორც ყოფითი მიზნებით, ასევე მუშაობის მიზნით.
საქონლის ნაკადი. სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების მნიშვნელოვანი კომპანენტია საქონლის
ნაკადის მოძრაობა სოფელსა და ქალაქს შორის. ადგილობირივი მუნიციპალიტეტის იმ სასოფლო ბიზნესის
სტრუქტურა, რომელსაც აქვს ბაზრებზე წვდომა, გვიჩვენებს, რომ სოფლად მომუშავე მწარმოებლებს
მჭიდრო კავშირი აქვთ ადგილობრივ სასოფლო (54.7%) და მუნიციპალურ (35.8%) ბაზრებთან, მაგრამ ძალიან
ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი რეგიონულ (0.6%), ქვეყნის (1%) და საერთაშორისო (0%) ბაზრებზე. ეს არის
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ნაკადი, რომელიც მიდის ქალაქებში და ქალაქისპირა დასახლებებში.
სოფლად მოქმედი ბიზნესების მიერ წარმოებული პროდუქციის საშუალო პროცენტული რაოდენობა,
რომელიც იყიდება სხვადასხვა ბაზარზე, მოცემულია ქვემოთ სურათზე:
სოფლად მოქმედი ბიზნესების მიერ წარმოებული პროდუქციის საშუალო პროცენტული რაოდენობა,
რომელიც იყიდება სხვადასხვა ბაზარზე120

54.7

35.8

8.0

სოფლის
ადგილობრივი ბაზარი

მუნიციპალური
ბაზარი

0.6

1.0

0.0

რეგიონული
ბაზარი

ქვეყნის
ბაზარი

საერთაშორისო
ბაზარი

არ არის
იდენტიფიცირებული

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019

120.

მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში, პროექტი „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.
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სამუშაო ძალის მოძრაობა. სასოფლო-ურბანულ დასაქმებაში უდიდესი წილი უკავია სახელმწიფო სექტორს
და თვითდასაქმებას სოფლის მეურნეობაში. სამუშაო ძალის სეზონური მიგრაცია უკავშირდება მიგრანტი
სამუშაო ძალის „მიზიდვას“ ურბანულ ცენტრებში სახელმწიფო, კერძო სექტორებში და საზღვარგარეთ
(ძირითადად, თურქეთში) სამუშაო ძალაზე გაზრდილი მოთხოვნის შედეგად. დასაქმების ობიექტების
გეოგრაფიული მდებარეობა, მუნიციპალიტეტში სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების თვალსაზრისით,
ქვემოთ არის წარმოდგენილი:
დასაქმების ობიექტის გეოგრაფიული მდებარეობა და დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა121
სექტორი

მდებარეობა
სოფლისკენ/
დაბისკენ

სახლემწიფო სექტორში
დასაქმებულები

მუნიციპალური
ცენტრისკენ
ქალაქისკენ
სულ:
სოფლისკენ/
დაბისკენ

კერძო სექტორში დასაქმებულები

მუნიციპალური
ცენტრისკენ
ქალაქისკენ
სულ:
სოფლისკენ/
დაბისკენ

თვითდასაქმებულები

მუნიციპალური
ცენტრისკენ
ქალაქისკენ
სულ:
სოფლისკენ/
დაბისკენ
მუნიციპალური
ცენტრისკენ

საოჯახო ბიზნესში დასაქმებულები

სულ:

მუნიციპალური
ცენტრიდან

სოფლიდან

სულ

0

740

740

0.0%

66.4%

49.0%

90.9%

24.7%

42.0%

9.1%

9.0%

9.0%

100.0%

100.0%

100.0%

11.8%

56.7%

50.0%

76.5%

14.2%

23.5%

11.8%

29.1%

26.5%

100.0%

100.0%

100.0%

0.0%

87.2%

80.3%

76.1%

2.6%

8.4%

23.9%

10.2%

11.3%

100.0%

100.0%

100.0%

0.0%

100.0%

67.9%

100.0%

0.0%

32.1%

100.0%

100.0%

100.0%

360
36

396
22

143
22

187
0

70

22

92
0

36

36

275

100

1115
605
152

310

1067
940
28

110

1078
76
0

76

635
136

1511
627

295
332

1254
940
98

132

1170
76

36

112

წყარო: გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019

121.

მოსახლეობის კვლევა სოფლის არაფერმერული ეკონომიკის საჭიროებებთან დაკავშირებით მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში, პროექტი „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, გაეროს განვითარების პროგრამა, 2019.
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საბაზრო პოტენციალი და შუალედური ქალაქების როლი

ქალაქები დიდ როლს თამაშობენ სოფლად არსებული სიღარიბის დაძლევაში. აქედან გამომდინარე,
მნიშვნელოვანია იმის შეფასება, თუ როგორ კავშირში არიან მუნიციპალიტეტები უახლოეს შუალედურ
ქალაქებთან (50,000-ზე მეტი მოსახლეობით).
მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყენებული მეთოდოლოგიის თანახმად (2018a), ქალაქის საბაზრო პოტენციალი
განისაზღვრება წვდომით, რომელიც ქალაქს გააჩნია სხვა ქალაქების ქსელებთან. ქალაქის საბაზრო
პოტენციალი წარმოადგენს შეფარდებას ქვეყანაში არსებული ყველა სხვა ქალაქის მოსახლეობის ჯამსა და
მოცემული ქალაქიდან იმ სხვა ქალაქებისკენ მგზავრობის დროს შორის.122 მსგავსი მიდგომის გამოყენება
შეიძლება მუნიციპალიტეტის პოტენციალის გამოსათვლელად.
მეთოდოლოგიის თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მიზნობრივი ჯგუფის ეკონომიკურად ყველაზე
ნაკლებად არახელსაყრელ მდგომაროებაში მყოფ მუნიციპალიტეტებს შორისაა, თუ მხედველობაში მივიღებთ
მანძილს დიდ ქალაქებამდე. ამ თვალსაზრისით მუნიციპალიტეტი პირველ ადგილზეა 8 მიზნობრივ
მუნიციპალიტეტს შორის და მას შეიძლება მიენიჭოს „ქალაქებთან ახლოს მდებარე სასოფლო რეგიონის“
კატეგორია.123
მუნიციპალიტეტის საბაზრო პოტენციალის ინდექსი
მთავარი ქალაქები/მოსახლეობა
მანძილი მთავარ
ქალაქებამდე (კმ)
თეთრიწყარო

დედოფლისწყარო
ბორჯომი

ბათუმი

თბილისი

ქუთაისი

116000

1140700

138200

517

131

361

448

62

19281

1

1.00

8602

158

388

425

189

180

81

467

ხულო

292

544

386

წყარო: ავტორების გამოთვლები

ინდექსი

129

ახალქალაქი

ქედა

ადგილი
8-ს შორის

160

483

ლაგოდეხი

შეწონილი
მაჩვენებელი

285

ყაზბეგი

39

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

საბაზრო პოტენციალის სპექტრის თავში ყოფნა დიდი უპირატესობაა. მუნიციპალიტეტმა, რომელიც დიდი
ქალაქების (50,000 +) და დედაქალაქის მეზობლად მდებარეობს, უნდა გამოიყენოს ის უპირატესობები,
რომლებიც „ქალაქებთან ახლოს მდებარე სასოფლო რეგიონებს“ აქვთ.

122.
123.

„სამხრეთი კავკასია მოძრაობაში“, მსოფლიო ბანკი, 2019

ანალიტიკური ცნობა – სასოფლო პოლიტიკა 3.0. – სოფლის განვითარების ჩარჩო, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, 2018
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7

დანართი

ინტერვენციები

გამოყენებული ლიტერატურა და ინფორმაციის წყაროები
ძირითადი დაინტერესებული მხარეები, რომლებთანაც
გავლილი იქნა კონსულტაცია
ექსპერტთა გუნდი
უნარებზე მოთხოვნის-მიწოდების პოტენციური ბალანსი
სოციალური პროგრამები
წყლის ობიექტები და სასოფლო-სამეურნეო მიწა,
რომლებთანაც პრობლემები და რისკებია დაკავშირებული
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7. დანართი
ინტერვენციები

P1 - (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) - ინტერვენციები
პროექტის სახელწოდება

P1-EC01 - ტექნიკური დახმარების პროგრამა
ამ პროგრამის ამოცანაა, მიზნობრივი და სპეციფიკური ტექნიკური დახმარება გაუწიოს
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციას, რეგიონულ ადმინისტრაციას და ინდივიდუალურ საწარმოებს,
რომ მოძებნონ ღირებულებათა ეროვნულ და გლობალურ ჯაჭვებში ჩართვის გზა. მუნიციპალიტეტს
ტურიზმის განვითარების ჭარბი რესურსები გააჩნია (ერთ-ერთი უმდიდრესი მუნიციპალიტეტი
ყველა მუნიციპალიტეტს შორის), მაგრამ ეს რესურსები, ძირითადად, გამოუყენებელია.
ამ პროგრამის პირველი სამიზნე ტურიზმის სექტორი შეიძლება იყოს, ხოლო ძალისხმევა
მიმართული იყოს ახალი ტურისტული პროდუქტების და აქტივობების შემუშავებისკენ, რომლებიც
საერთაშორისო დონეზე იქნება მიმზიდველი და შესაძლებელი იქნება მათი ღირებულებათა
ეროვნულ და გლობალურ ჯაჭვებში ჩართვა.

დასაბუთება

ეს პროგრამა ორიენტირებულია იმ მთავარი პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც მოხვდა
„პრობლემების ხის მიზეზების მე-2 ჯგუფში“. არაფერმერული ინდუსტრიის მხარდაჭერა და ახალი
საინვესტიციო შესაძლებლობების ხელშეწყობა შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების
სტრატეგიას და ასევე, საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ, 4.2.1.
პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, მე-2 და მე-3 სტრატეგიული
ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო
მიმართულებების განვითარების საშუალებით. ამოცანა 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი
ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული
იდენტობის საფუძველზე). ეს ინიციატივა შეავსებს და იდეალურ კომბინაციაში იქნება მიმდინარე
პროექტთან „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ იმით, რომ ხელს შეუწყობს
ახალი განხორციელებადი ბიზნეს იდეების აღმოჩენას.

რელევანტურობა

განხორციელების გზები

საწყისი ეტაპი, რომელიც იდეების შეფასებას მოიცავს, შეიძლება განახორციელოს პროექტმა
„სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, რაც უნდა მოიცავდეს შესაბამისი
სექტორების საერთაშორისო კონსულტანტების დაქირავებას (მაგ., ფრინველებზე დაკვირვების,
ე.წ. ბერდვოჩინგის ექსპერტი). ადგილობრივი ხელისუფლების შესაძლებლობების გაძლიერების
შემდეგ, პროგრამის მეორე ეტაპი შეიძლება მან განახორციელოს.

ხელშეწყობის მექანიზმები

შეიძლება გარკვეული თანამშრომლობის მიღწევა საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ
ადმინისტრაციასთან, საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან (მაგ.,USAID, ADA), რომლებიც
მუშაობენ მუნიციპალიტეტის/რეგიონის იმავე სექტორებსა და სფეროებში.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არ არის განსაზღვრული.

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ისეთი პროდუქტების შექმნასა და სამეწარმეო ინიციატივების
მხარდაჭერაზე, რომლებიც მომდინარეობს ახალგაზრდების და ქალების, ასევე შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებისა და სხვა დაუცველი ჯგუფებისგან.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: ტურისტული საწარმოების მომავალი მფლობელები და
დასაქმებულები, ვინც შექმნა ან ჩაერთო ღირებულებათა გლობალურ ჯაჭვებში. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: ეკონომიკის მეტი დივერსიფიცირების შედეგად, ადგილობრივი მოსახლეობა და
ადგილობრივი თემი.

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. პროგრამისთვის იდეების და საწარმოების/ორგანიზაციების შეგროვება და
შეფასება; 2. ტექნიკური დახმარების სამუშაოსთვის კონსულტანტების დაქირავება
პროექტის შედეგები: ა) არსებული კომპანიების რაოდენობა, რომლებიც ჩართულნი არიან
ღირებულებათა ეროვნულ/საერთაშორისო ჯაჭვში ბ) ახლადშექმნილი პროდუქტების რაოდენობა,
რომლებიც მიმზიდველია ეროვნულ/საერთაშორისო დონეზე.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

100,000 – 150,000

მუნიციპალიტეტის
თვითმმართველობა, დანიშნულების
ადგილის მართვის რეგიონული
ორგანიზაცია, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით.
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თეთრიწყარო მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

პროექტის სახელწოდება

P1-EC02 - ელექტრონული კომერციალიზაციის პროგრამა
სასოფლო რეგიონების ინტეგრირება ღირებულებათა გლობალურ ჯაჭვში ეკონომიკური პოლიტიკის
ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტია, რომელიც სოფლის განვითარების საუკეთესო პრაქტიკაში
გამოიყენება. COVID-19-მა დააჩქარა ელექტრონულ კომერციაზე გადასვლა. ცალკეული კომპანიების
ელექტრონული კომერციის პლატფორმებზე გადაყვანის გზების ძიება შეიძლება იყოს COVID-19ის შემდგომი ერთ-ერთი ახალი გამოწვევა და ღირებულებათა გლობალურ ჯაჭვში ინტეგრირების
უზარმაზარი შესაძლებლობა. ამის კარგ საფუძველს განსაკუთრებით ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმება ქმნის. პროგრამის ამოცანაა შესაბამისი
საწარმოების იდენტიფიცირება და მათთვის ტექნიკური დახმარების ინდივიდუალურად გაწევა მათ
მცდელობაში, შეძლონ საკუთარი რესურსების გლობალური კომპანიებისთვის ელექტრონულად მიყიდვა ან
საცალო ქსელებით გაყიდვა, ასევე მონაწილეობის მიღება ვირტუალურ გამოფენა-გაყიდვებში.

დასაბუთება

ეს პროგრამა ორიენტირებულია იმ მთავარი პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც
მოხვდა „პრობლემების ხის მიზეზების მე-4 ჯგუფში“ (კერძოდ, 4.2). არაფერმერული ინდუსტრიის
ჩართულობის გაზრდა ღირებულებათა საერთაშორისო ჯაჭვებსა და ბაზრებში შეესაბამება
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და ასევე, საქართველოს სოფლის განვითარების
სტრატეგიას (კერძოდ, 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, მე-2
და შესაძლოა, მე-3 სტრატეგიული ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი
არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით. ამოცანა 3: სოფლად
ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და
უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე).

რელევანტურობა

განხორციელების გზები

პროექტის საწყისი ეტაპი უნდა მოიცავდეს განაცხადების და იდეების შეგროვებას შესაბამისი
კომპანიებისგან, რომლებსაც სურთ თავიანთი რესურსების/საბოლოო პროდუქტის
კომერციალიზაცია მსოფლიო ბაზრებზე ანდა გაყიდვა საერთაშორისო ონლაინ საცალო
პლატფორმებზე. ეს პროცესი შეიძლება განახორციელოს პროექტმა „სოფლის განვითარების
გაუმჯობესება საქართველოში“, რაც მოითხოვს ელექტრონული კომერციის საერთაშორისო
ექსპერტების ჩართვას.

ხელშეწყობის მექანიზმები

შეიძლება გარკვეული თანამშრომლობა იქნეს მიღწეული საერთაშორისო და დონორ
ორგანიზაციებთან (მაგ., პროექტი „ევროკავშირი საქართველოსთვის“), რომლებიც იმავე სფეროში
მუშაობენ.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

ონლაინ ვაჭრობაზე გადასვლა და ასეთი ვაჭრობის მეტი მიმზიდველობა COVID-19-ის პანდემიის
მყისიერი შედეგია.

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ისეთი პროდუქტების შექმნასა და სამეწარმეო ინიციატივების
მხარდაჭერაზე, რომლებიც მომდინარეობს ახალგაზრდების და ქალების, ასევე შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებისა და სხვა დაუცველი ჯგუფებისგან.
პირდაპირი ბენეფიციარები: იმ საწარმოების მფლობელები და დასაქმებულები, ვინც გადავიდა
ელექტრონულ კომერციაზე და დაიწყო ონლაინ გაყიდვა როგორც ქვეყანაში, ასევე ქვეყნის გარეთ.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ეკონომიკის მეტი დივერსიფიცირების შედეგად, ადგილობრივი
მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი.
საჭირო რესურსები: 1. პროგრამისთვის იდეების და საწარმოების/ორგანიზაციების შეგროვება და
შეფასება; 2. ტექნიკური დახმარების სამუშაოსთვის კონსულტანტების დაქირავება
პროექტის შედეგები: ა) არსებული კომპანიების რაოდენობა, რომლებიც ჩართულნი არიან
ეროვნულ/საერთაშორისო ელექტრონულ კომერციაში. ბ) ახლად შექმნილი პროდუქტების
რაოდენობა, რომლებიც მიმზიდველია ეროვნულ/საერთაშორისო დონეზე.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
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სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

50,000-100,000

მუნიციპალიტეტის
თვითმმართველობა და რეგიონული
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით.
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თეთრიწყარო მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

პროექტის სახელწოდება

P1-EC03 - კონკურენტულობის და სპეციალიზაციის წყაროების შესწავლა

დასაბუთება

მუნიციპალიტეტში სექტორების ოპერირება არ არის თანაბარი: ზოგი სპეციალიზებული სექტორი
კარგავს ფარდობით კონკურენტულ უპირატესობას და კონკურენტუნარიანობას. სხვა, ნაკლებად
სპეციალიზებული სექტორები კი, პირიქით, კონკურენტულობას იძენენ. ეს ის შემთხვევებია, სადაც
აუცილებელია ინტერვენციები, პირველ რიგში, იმისთვის, რომ დადგინდეს ასეთი დინამიკის
ძირეული მიზეზები. ამ მხრივ საჭიროა უფრო სიღრმისეული კვლევების ჩატარება.

რელევანტურობა

ეს პროგრამა ორიენტირებულია იმ მთავარი პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც
მოხვდა „პრობლემების ხის მიზეზების მე-3 ჯგუფში“. კონკურენტობის წყაროების და ასევე,
არაფერმერული ინდუსტრიის გამოწვევების იდენტიფიცირება შეესაბამება ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიას და ასევე, საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიას
(კერძოდ, 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, მე-2 და შესაძლოა,
მე-3 სტრატეგიული ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლოსამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით. ამოცანა 3: სოფლად ტურიზმისა
და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური
კულტურული იდენტობის საფუძველზე).
პროექტი შეიძლება განახორციელოს პროექტმა „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“ სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტოსთან
თანამშრომლობით. პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ შეიმუშავებს
ტექნიკურ დავალებებს კვლევებისთვის. სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების
სააგენტო დაიქირავებს კონსულტანტებს სექტორული შეფასებების მოსამზადებლად, რაც
გააძლიერებს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტოს შესაძლებლობებს
სექტორული შეფასების მომზადებაში.

განხორციელების გზები

ხელშეწყობის მექანიზმები
COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

სექტორები, რომლებიც მუნიციპალური შეფასების ანგარიშებით ცუდ შედეგებს აჩვენებს, შეირჩევა
თითოეულ მუნიციპალიტეტში. თითო ჯერზე თითო მუნიციპალიტეტში მოხდება შერჩევა.

პრიორიტეტული იქნება COVID-19-ის პანდემიით ყველაზე მეტად დაზარალებული სექტორები.
ესენია მყისიერი უარყოფითი ეფექტის და შენელებული უარყოფითი ეფექტის ჯგუფების სექტორები
(„გალტ ენდ თაგარტის“ კლასიფიკაციის მიხედვით).
სექტორულ შეფასებებს ექნება ახალგაზრდების, ქალების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირებისა და სხვა დაუცველი ჯგუფების განზომილებები.
პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და შერჩეული სექტორები, ასევე ამ
სექტორების საწარმოები, რომელთათვისაც, შეფასებების შედეგად, შეთავაზებული იქნება რიგი
ღონისძიებები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ეკონომიკის მეტი დივერსიფიცირების შედეგად ადგილობრივი თემი.
საჭირო რესურსები: 1. ტექნიკური დავალებების შემუშავება; 2. კონსულტანტების დაქირავება
ეკონომიკური მიზანშეწონილების შესწავლის ჩასატარებლად; 3. რეალური კვლევების
ჩასატარებლად.

პროექტის შედეგები: დეტალური სექტორული შეფასებები (დაახლოებით 5) 8 მუნიციპალიტეტიდან
თითოეულ მუნიციპალიტეტში.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

80,000-120,000

მუნიციპალიტეტის
თვითმმართვaელობა და რეგიონული
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით.

1

2

3
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პროექტის სახელწოდება

P1-EC04 - ეკონომიკური მიზანშეწონილების შესწავლის პროგრამა

დასაბუთება

ეკონომიკურად მიზანშეწონილი ახალი იდეების გაცნობა მეწარმეებისთვის როგორც
მუნიციპალიტეტში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, მოახდენს აზროვნების სტიმულირებას და ასევე,
ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ახალი არაფერმერული ბიზნესების დაწყებას, რომლებიც
დაემყარება მუნიციპალიტეტის მთავარ ფარდობით უპირატესობებს.

რელევანტურობა

ეს პროგრამა ორიენტირებულია იმ მთავარი პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც მოხვდა
„პრობლემების ხის მიზეზების მე-2 ჯგუფში“. არაფერმერული ინდუსტრიის მხარდაჭერა და ახალი
საინვესტიციო შესაძლებლობების ხელშეწყობა შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების
სტრატეგიას და ასევე, საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ, 4.2.1.
პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, მე-2 და მე-3 სტრატეგიული
ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო
მიმართულებების განვითარების საშუალებით. ამოცანა 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი
ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული
იდენტობის საფუძველზე). ეს ინიციატივა შეავსებს და იდეალურ კომბინაციაში იქნება მიმდინარე
პროექტთან „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ იმით, რომ ხელს შეუწყობს
ახალი განხორციელებადი ბიზნეს იდეების გამოვლენას.

განხორციელების გზები

საწყისი ეტაპი, რომელიც იდეების შეფასებას მოიცავს, შეიძლება განახორციელოს პროექტმა
„სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“, რომელიც დაიქირავებს კონსულტანტებს
ეკონომიკური მიზანშეწონილების კვლევების ჩასატარებლად.

ხელშეწყობის მექანიზმები

იდეების შეგროვებისა და შეფასებისთვის გარკვეული თანამშრომლობა შეიძლება იქნეს
მიღწეული საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, „აწარმოე საქართველოსთან“,
საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

არ არის განსაზღვრული.
ყურადღება უნდა გამახვილდეს ისეთი ბიზნეს-იდეების ხელშესაწყობად, რომლებიც
მომდინარეობს ახალგაზრდების და ქალების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა
და სხვა დაუცველი ჯგუფებისგან. ეკონომიკური მიზანშეწონილების კვლევების შედეგები უნდა
ეცნობოს ამ ჯგუფებს.
პირდაპირი ბენეფიციარები: მოქმედი და მომავალი მეწარმეები, რომლებიც დაინტერესებულნი
არიან ახალი იდეების განვითარებით მუნიციპალიტეტებში. არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
შესაქმნელი ბიზნესების მომავალი თანამშრომლები, ასევე, ეკონომიკის მეტი დივერსიფიცირების
შედეგად - ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი.
საჭირო რესურსები: 1. იდეების შეგროვება; 2. კონსულტანტების დაქირავება ეკონომიკური
მიზანშეწონილების კვლევების ჩასატარებლად.

პროექტის შედეგები: ა) შერჩეული იდეების სია მათი ეკონომიკური მიზანშეწონილების
შესასწავლად ბ) ახალი ბიზნესების ეკონომიკური მიზანშეწონილების შესწავლა (დაახლოებით 5).

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

100,000 - 170 000

მუნიციპალიტეტის
თვითმმართველობა, რეგიონული
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით.

1

2
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პროექტის სახელწოდება

P1-EC05-01 - პროდუქტიულობის გადანაწილება - უნარების განვითარების პროგრამა
პროდუქტიულობის მხრივ შესამჩნევი განსხვავებებია როგორც მუნიციპალიტეტის სექტორებს
შორის ასევე სექტორებს შიგნით. არ არსებობს მიზეზი, თუ რატომ არ უნდა გაუმჯობესდეს
სექტორების და კომპანიების ცუდი შედეგები. გადანაწილების ღონისძიებები შეიძლება
მოიცავდეს მუშახელის უნარების გაუმჯობესებას, რაც დაეხმარება მათ, გადავიდნენ უფრო
პროდუქტიულ სამუშაოზე. ეს მოიცავს მიზნობრივი ტრენინგის პროგრამებს მუნიციპალიტეტის
სხვადასხვა სექტორისთვის, რომელთა მიზანიც იქნება დასაქმებულთა უნარების გაძლიერება.
(მუნიციპალიტეტისთვის იდენტიფიცირებული უნარების დეტალური სია მოცემულია ამ დოკუმენტის
დანართში).

დასაბუთება

ეს პროგრამა ორიენტირებულია იმ მთავარი პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც მოხვდა
„პრობლემების ხის მიზეზების 1-ლ ჯგუფში“. ადგილობრივი ეკონომიკის საერთო პროდუქციის
გაზრდა შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და ასევე, საქართველოს
სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ, 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და
კონკურენტუნარიანობა, მე-2 და მე-3 სტრატეგიული ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის ეკონომიკის
დივერსიფიცირება სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით
და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით. ამოცანა
3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის
სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე). ეს ინიციატივა შეავსებს და
იდეალურ კომბინაციაში იქნება მიმდინარე პროექტთან „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“ იმით, რომ ხელს შეუწყობს რესურსების გადანაცვლებას უფრო პროდუქტიული
საწარმოებისა და სექტორებისკენ.

რელევანტურობა

განხორციელების გზები

პროექტს „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ შეუძლია განსაზღვროს
შესაბამისი სექტორები (ამ ანგარიშზე და სხვა დამატებით კვლევაზე დაყრდნობით)
მუნიციპალიტეტში და შეიმუშაოს ტრენინგის პროგრამა თითოეული სექტორის საჭიროებების
შესაბამისად „2.3.1. უნარების განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში. პროგრამის მეორე ეტაპი
შეიძლება განხორციელდეს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტოს
მეშვეობით, რომელიც დაიქირავებს ტრენერებს.

ხელშეწყობის მექანიზმები

მუშახელის განვითარებასთან დაკავშირებით, შეიძლება გარკვეული თანამშრომლობა იქნეს
მიღწეული სხვა მიმდინარე დონორულ პროექტებთან და ასევე, პროგრამასთან, რომელსაც
ახორციელებენ „აწარმოე საქართველოში“ და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების
სააგენტო.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არ არის განსაზღვრული.

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ახალგაზრდების და ქალების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირებისა და სხვა დაუცველი ჯგუფების უნარების განვითარებაზე.
პირდაპირი ბენეფიციარები: სხვა მუნიციპალიტეტების დასაქმებულები. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: დამსაქმებლები, რომლებიც სარგებელს მიიღებენ უკეთ მომზადებული
პერსონალისგან, ასევე, ეკონომიკის მეტი დივერსიფიცირების შედეგად - ადგილობრივი
მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი.

საჭირო რესურსები: 1. შესაბამისი სექტორების შერჩევა; 2. ტრენინგის პროგრამის შემუშავება; 3.
ტრენინგების ჩატარება.
პროექტის შედეგები: ა) შერჩეული სექტორები და მათი ტრენინგის საჭიროებები ბ) ტრენინგის
მასალები გ) დასაქმებულები, რომელთაც სექტორების მიხედვით აქვთ გავლილი ტრენინგი (2-3
სექტორი და დაახლოებით 20 დასაქმებული თითო სექტორში).

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

150,000-250,000

მუნიციპალიტეტის
თვითმმართველობა, რეგიონული
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით.

1

2

3
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P1-EC05-02 - პროდუქტიულობის გადანაწილება - ტექნოლოგიის მოდერნიზება
პროდუქტიულობის მხრივ შესამჩნევი განსხვავებებია მუნიციპალიტეტის როგორც სექტორებს შორის
ასევე სექტორებს შიგნით. არ არსებობს მიზეზი, თუ რატომ არ უნდა გაუმჯობესდეს სექტორების და
კომპანიების ცუდი შედეგები. გადანაწილების ღონისძიებები შეიძლება მოიცავდეს სტიმულებს
(მათ შორის საგადასახადო სტიმულებს, რომლის მიზანშეწონილობა განხილული უნდა იქნეს
საქართველოს მთავრობასთან) არსებული კომპანიებისთვის, რათა მათ მეტი დახარჯონ უკეთეს
ტექნოლოგიაზე და დაეწიონ წარმატებულ კომპანიებს. ეს მოიცავს თანადაფინანსების გრანტებს
არაფერმერული საწარმოებისთვის ტექნოლოგიის მოდერნიზების მიზნით, რაც ავტომატურად
გაზრდის მათი დასაქმებულების პროდუქტიულობას.

დასაბუთება

ეს პროგრამა ორიენტირებულია იმ მთავარი პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც მოხვდა
„პრობლემების ხის მიზეზების 1-ლ ჯგუფში“. ადგილობრივი ეკონომიკის საერთო პროდუქციის
გაზრდა შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და ასევე, საქართველოს
სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ, 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და
კონკურენტუნარიანობა, მე-2 და მე-3 სტრატეგიული ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის ეკონომიკის
დივერსიფიცირება სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით
და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით. ამოცანა
3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის
სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე). ეს ინიციატივა შეავსებს და
იდეალურ კომბინაციაში იქნება მიმდინარე პროექტთან „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“ იმით, რომ ხელს შეუწყობს რესურსების გადანაცვლებას უფრო პროდუქტიული
საწარმოებისა და სექტორებისკენ.

რელევანტურობა

განხორციელების გზები

პროექტს „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ შეუძლია განსაზღვროს შესაბამისი
სექტორები (ამ ანგარიშზე და სხვა დამატებით კვლევაზე დაყრდნობით) მუნიციპალიტეტში და
შეიმუშაოს საგრანტო პროგრამა თითოეული სექტორის საჭიროებების შესაბამისად. პროგრამის
მეორე ეტაპი შეიძლება განხორციელდეს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების
სააგენტოს მეშვეობით, რომელიც მიიღებს განაცხადებს და გასცემს გრანტებს.

ხელშეწყობის მექანიზმები

ტექნოლოგიის გადაცემასა და მოდერნიზებასთან დაკავშირებით, შეიძლება გარკვეული
თანამშრომლობა იქნეს მიღწეული სხვა მიმდინარე დონორულ პროექტებთან და ასევე,
პროგრამასთან, რომელსაც ახორციელებენ „აწარმოე საქართველოში“ და საქართველოს
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არ არის განსაზღვრული.

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

ყურადღება უნდა გამახვილდეს საწარმოებზე, რომლებსაც მართავენ ახალგაზრდები და ქალები,
ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა დაუცველი ჯგუფები.
პირდაპირი ბენეფიციარები:
მუნიციპალიტეტების შესაბამისი არაფერმერული საწარმოების.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: დასაქმებულები, რომლებიც სარგებელს მიიღებენ უკეთესი
ტექნოლოგიის და სავარაუდოდ, უფრო მაღალი პროდუქტიულობიდან და შესაბამისი ხელფასებიდან.
ეკონომიკის მეტი დივერსიფიცირების შედეგად არაპირდაპირ ბენეფიციარები ასევე იქნებიან
ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი.
საჭირო რესურსები: 1. დეტალური პროგრამის დაწერა; 2. თანხების მობილიზება; 3. შესაბამისი
სექტორების და საწარმოების იდენტიფიცირება და მათგან განაცხადების მიღება 4. პროგრამის
დაწყება.
პროექტის შედეგები: ა) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი ბ) მიღებული ბიუჯეტი გ) გაცემული
გრანტები.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

500,000 – 1,000,000

მუნიციპალიტეტის
თვითმმართველობა, რეგიონული
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით.

1

2

3

4
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P1-EC06 - სამუშაო ძალის განვითარების პროგრამა
ქალები ნაკლებ აქტიურად მონაწილეობენ სამუშაო ძალაში, რისი შედეგიც ეკონომიკის მიერ
გამოუმუშავებელი პროდუქციაა. ამ ინტერვენციის ამოცანაა, გაიზარდოს კვალიფიციური
მუშახელის მიწოდება შემდეგი გზებით: ა) სამუშაო ძალაში ქალების მონაწილეობის ხელშეწყობა
და შემზღუდველი სოციალური ნორმების შემსუბუქება; ბ) საკმარისი უნარების განვითარების
ხელშეწყობა, რაც პროდუქტიულ მუშაობას უზრუნველყოფს; გ) ხარისხიანი ადგილობრივი
სერვისების უზრუნველყოფა ბავშვებისთვის, რომ ქალებს დრო გამოუთავისუფლდეს ოჯახური
მოვალეობებისგან. მართალია, ყველა ეს მიდგომა გამართლებულია ქალების სტიმულირების
და გაძლიერებისთვის, რომ ისინი აქტიურად ჩაერთონ ეკონომიკაში, მაგრამ „ა“ კომპონენტი
უფრო მყისიერ ყურადღებას მოითხოვს, „ბ“ ამოცანა სხვა ინტერვენციების გზით შეიძლება
განხორციელდეს, ხოლო „გ“ კომპონენტი დამატებით უნდა იქნეს შესწავლილი და მოგვარდეს
საზოგადოებრივი პრიორიტეტის უფრო ფართო ინტერვენციების ფარგლებში.

დასაბუთება

ეს პროგრამა ორიენტირებულია იმ მთავარი პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც მოხვდა
„პრობლემების ხის მიზეზების მე-6 ჯგუფში“. ქალთა ეკონომიკური მონაწილეობის ხელშეწყობა
და ადგილობრივი ეკონომიკის საერთო პროდუქციის გაზრდა შეესაბამება ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიას და ასევე, საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ,
4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, მე-2 და მე-3 სტრატეგიული
ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო
მიმართულებების განვითარების საშუალებით. ამოცანა 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი
ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული
იდენტობის საფუძველზე). ეს ინიციატივა შეავსებს და იდეალურ კომბინაციაში იქნება მიმდინარე
პროექტთან „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ იმით, რომ ხელს შეუწყობს
რესურსების გადანაცვლებას უფრო პროდუქტიული საწარმოებისა და სექტორებისკენ.

რელევანტურობა

განხორციელების გზები

პროექტს „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ შეუძლია, შეიმუშაოს კამპანიის
პროგრამის გეგმა. პროგრამა შეიძლება განახორციელოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის
განვითარების სააგენტომ. შეიძლება შემოქმედებითი სააგენტოს გამოყენება მესიჯ-ბოქსის და
კამპანიის პროგრამის შესამუშავებლად.

ხელშეწყობის მექანიზმები

მუშახელის განვითარებასა და ტექნოლოგიის გადაცემასთან დაკავშირებით, შეიძლება
გარკვეული თანამშრომლობა იქნეს მიღწეული სხვა მიმდინარე დონორულ პროექტებთან და
ასევე, პროგრამასთან, რომელსაც ახორციელებენ „აწარმოე საქართველოში“ და საქართველოს
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არ არის განსაზღვრული.

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ახალგაზრდების და ქალების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირების და სხვა დაუცველი ჯგუფების უნარების განვითარებაზე.
პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის დასაქმებული ქალები. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: დამსაქმებლები, რომლებიც სარგებელს მიიღებენ მომზადებული პერსონალისგან,
ასევე, ეკონომიკის მეტი დივერსიფიცირების შედეგად არაპირდაპირი ბენეფიციარები იქნებიან
ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი.
საჭირო რესურსები: 1. კამპანიის გეგმის შემუშავება; 2. კამპანიის ჩატარება.
პროექტის შედეგები: ა) კამპანიის რეზიუმე და გეგმა ბ) ჩატარებული კამპანია

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

50,000 – 100,000

მუნიციპალიტეტის
თვითმმართველობა, რეგიონული
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით.

1

2
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თეთრიწყარო მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

პროექტის სახელწოდება

P1-RU01 - სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების შესწავლა (ეკონომიკა)
სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირები ერთ-ერთი ის საკითხია, რომელიც საერთოა ყველა სექტორისთვის
და მოითხოვს მრავალწახნაგოვან მიდგომას. მნიშვნელოვანია ფოკუსირება ბიზნეს-კლასტერების,
ეკონომიკური დერეფნების და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გამოყენებაზე, რათა ხელი შეეწყოს
საქონლით, სერვისებით და ადამიანური რესურსებით ვაჭრობას ურთიერთშემავსებელ აქტივობებს
შორის და მოხდეს დაშორებული ადგილების ინტეგრირება რეგიონულ ბაზრებში. ასევე განსახილველია
ინვესტირება ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, რომ შეიქმნას ინდუსტრიული სივრცეები მეორე და
მესამე კატეგორიის ქალაქებში, სადაც მუშახელი უფრო იაფია. მსხვილი ინვესტიციები სატრანსპორტო
ქსელებში ადგილობრივი ეკონომიკების რეგიონულ ბაზრებში ინტეგრირებას უწყობს ხელს; ასევე ძალიან
მნიშვნელოვანია მსხვილი ინვესტიციები ადამიანურ კაპიტალში, მათ შორის ჯანდაცვის, განათლების
და საჯარო სერვისებში. ზოგადად, მაგალითები გვიჩვენებს, რომ „სოფლის“ განვითარების წარმატებული
სტრატეგიები არ შემოიფარგლება ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკით, რომლის სამიზნეც მხოლოდ
სასოფლო რეგიონებია. ნაცვლად ამისა, სასოფლო რეგიონები ინტეგრირებულია ეროვნულ პოლიტიკაში
და ემყარება მრავალფეროვან კავშირებს სოფელსა და ქალაქს შორის, რათა სოფელი გახდეს ეროვნულ
ეკონომიკაში უფრო მდგრადი, პროდუქტიული წვლილის შემტანი.1 შესაფერისი პოლიტიკის ლოგიკიდან
გამომდინარე, სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების გაძლიერება მუნიციპალიტეტისთვის,
პირველ რიგში, მოიაზრებს მუნიციპალიტეტის როლის გააზრებას საქართველოს უფრო დიდ ეროვნულ
ეკონომიკაში. განვითარებადი არაფერმერული სექტორების კლასტერების, ეკონომიკური დერეფნების
და სხვა კონტექსტის იდენტიფიცირება დაეხმარება მუნიციპალიტეტს, გახდეს ეროვნული ეკონომიკის
განუყოფელი ნაწილი. ეს მოითხოვს ინტეგრირებულ მიდგომას და დამოუკიდებელ კვლევას, რომელიც
შეისწავლის მუნიციპალიტეტს და მასში სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების კონტექსტს.

დასაბუთება

რელევანტურობა

ეს პროგრამა ორიენტირებულია იმ მთავარი პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც მოხვდა
„პრობლემების ხის მიზეზების მე-4 ჯგუფში“. სოფლის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორების
გააზრება სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების თვალსაზრისით შეესაბამება ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიას და ასევე, საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ,
4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, მე-2 და მე-3 სტრატეგიული
ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული
ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების
განვითარების საშუალებით. ამოცანა 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების
განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე).

განხორციელების გზები

კვლევის სპეციფიკაცია უნდა შეიმუშაოს პროექტმა „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“. პროგრამის მეორე ეტაპი შეიძლება განახორციელოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის
განვითარების სააგენტომ, რომელიც დაიქირავებს კონსულტანტებს კვლევების შესამუშავებლად.
სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების მიმართულებით საჭირო ინტერვენციები კვლევის შედეგად
გამოვლინდება.

ხელშეწყობის მექანიზმები

არ გამოიყენება.

COVID-19-თან დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არ არის განსაზღვრული ამ მომენტისთვის.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: პროექტი „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“,
რომელსაც ექნება მკაფიო წარმოდგენა საჭიროებებზე სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირის კუთხით
და მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის პოტენციალზე. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოები და მათი
თანამშრომლები იმ სექტორებიდან, რომელთათვისაც განისაზღვრება ინტერვენციები; ეკონომიკის მეტი
დივერსიფიცირების შედეგად არაპირდაპირი ბენეფიციარები იქნებიან ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა
და ადგილობრივი თემი.

კონკრეტული ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების აღწერა

ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ საწარმოების სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების ხელშეწყობაზე,
რომლებსაც ფლობენ და მართავენ ახალგაზრდები და ქალები, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირები და სხვა დაუცველი ჯგუფები. ამ ჯგუფებს უნდა ეცნობოს ეკონომიკური მიზანშეწონილების
კვლევების შედეგები.

საჭირო რესურსები: 1. ტექნიკური დავალებების შემუშავება; 2. კონსულტანტების დაქირავება და
კვლევების ჩატარება.
პროექტის შედეგები: სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების დეტალური შეფასებები 8
მუნიციპალიტეტიდან თითოეულ მუნიციპალიტეტში.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა.
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

30,000 – 50,000

მუნიციპალიტეტის
თვითმმართველობა, რეგიონული
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით.

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

პროექტის სახელწოდება
დასაბუთება

P1-EC07 - დაფინანსების პროგრამის ხელმისაწვდომობა
უკვე არის აღწერილი გრანტის კომპონენტში.
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პროექტის სახელწოდება

P1-EC08 - COVID-19-ის შემდეგ საოპერაციო ხარჯების დაფინანსების განახლება
COVID-19-ის პანდემიის დროს ბევრი მცირე და საშუალო ზომის საწარმოს სამუშაო კაპიტალი
ამოეწურა მოთხოვნის შემცირების და მიმდინარე ხარჯების გამო. COVID-19-ის შემდგომ
პერიოდში ბევრ კომპანიას დასჭირდება სამუშაო კაპიტალის დაფინანსება საჭირო რესურსების
შესაძენად, თანამშრომლებისთვის ხელფასის გადასახდელად და საქმიანობის განსაახლებლად.
დაფინანსების ისეთი პროდუქტები, რომლებიც სამუშაო კაპიტალის დაფინანსებაზეა
ორიენტირებული, ბაზარზე არ არსებობს. ეს პროგრამა მიზნად უნდა ისახავდეს სამუშაო კაპიტალის
დაფინანსებისთვის საგანგებოდ შემუშავებული პროდუქტების შექმნასა და შეთავაზებას
ფინანსური ინსტიტუტების მიერ (ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები), რომელშიც
გათვალისწინებული იქნება არსებულ მდგომარეობის სპეციფიკა. მოსალოდნელია, რომ ასეთ
სამუშაო კაპიტალზე მოთხოვნა გაიზრდება პანდემიის შემდგომ პერიოდში.

დასაბუთება

ეს პროგრამა ორიენტირებულია იმ მთავარი პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც მოხვდა
„პრობლემების ხის მიზეზების მე-3 ჯგუფში“ და კერძოდ 3.1. „ფინანსების ხელმისაწვდომობაზე“,
განსაკუთრებით ისეთი ახალი ტიპის საჭიროებებისთვის, როგორიცაა საწარმოების
სამუშაო კაპიტალის საჭიროებები. ფინანსებზე სოფლად არსებული საწარმოების წვდომის
გაუმჯობესება შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და ასევე, საქართველოს
სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ, 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა
და კონკურენტუნარიანობა, მე-2 და მე-3 სტრატეგიული ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის
ეკონომიკის დივერსიფიცირება სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულებათა
ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების
საშუალებით. ამოცანა 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების
განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე).

რელევანტურობა

პროგრამის გეგმა შეიძლება შეიმუშაოს პროექტმა „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“ წამყვან ფინანსურ ინსტიტუტებთან ერთად. პროგრამა შეიძლება განახორციელონ
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტომ და პროექტში მონაწილე ფინანსურმა
ინსტიტუტებმა.

განხორციელების გზები

ხელშეწყობის მექანიზმები

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

საგანგებო მექანიზმები უნდა შეიქმნას არსებული სქემის და ფინანსურ ინსტიტუტებსა და
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტოს შორის თანამშრომლობის
ჩარჩოს ფარგლებში. შეიძლება გარკვეული თანამშრომლობა იქნეს მიღწეული სხვა მიმდინარე
ფინანსების ხელმისაწვდომობის პროგრამებთან (მაგ., საკრედიტო გარანტიის სქემა), რომელთა
განხორციელებაც ცოტა ხნის წინ საქართველოს ხელისუფლებამ პანდემიაზე რეაგირების ერთერთი ღონისძიების სახით დაიწყო ფინანსური ინსტიტუტების მეშვეობით.
მთლიანად დაკავშირებულია COVID-19-ით წარმოქმნილ საჭიროებებთან.

ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ საწარმოებზე, რომლებსაც მართავენ ქალები და ახალგაზრდა
მენეჯერები, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა დაუცველი ჯგუფები.
პირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოები, სამუშაო კაპიტალის დაფინანსების პოტენციური
ბენეფიციარები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ეკონომიკის მეტი დივერსიფიცირების შედეგად
არაპირდაპირი ბენეფიციარები იქნებიან ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი
თემი.
საჭირო რესურსები: 1. დეტალური პროგრამის დაწერა; 2. თანხების მობილიზება. 3. სათანადო
სექტორებისა და საწარმოებისგან განაცხადების მიღება. 4. პროგრამის დაწყება.
პროექტის შედეგები: ა) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი. ბ) მიღებული ბიუჯეტი გ) სესხის
გაცემა.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

1,000,000-5,000,000

მუნიციპალიტეტის
თვითმმართველობა, რეგიონული
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით.

1

2

3

4
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პროექტის სახელწოდება

P1-EC08 - COVID-19-ის შემდეგ შესაბამისობის დაფინანსების
COVID-19-ის პანდემიის შემდეგ ქვეყანაში შემოღებული რეგულაციები მძიმე ტვირთად დააწვა
ბევრ კომპანიას როგორც დამატებითი ხარჯების (დამატებითი აღჭურვილობა და მოხმარების
საგნები, ასევე, შემოწმებაზე პასუხისმგებელი თანამშრომლები), ასევე წარმადობის შემცირების
(მაგ., რესტორნებში ნაკლები მომხმარებელი სივრცეზე დაწესებული შეზღუდვების გამო) სახით. ეს
ხარჯები განსაკუთრებით მაღალია ტურისტული ინდუსტრიის საწარმოებისთვის. ქვეყანაში საერთო
ეკონომიკური ვარდნის პირობებში, ეს დამატებითი ხარჯები შესაძლოა მნიშვნელოვან ბარიერს
წარმოადგენდეს ბევრი მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესებისთვის საქმიანობის ჩვეულ რიტმში
დაბრუნების გზაზე. პროგრამის მიზანი უნდა იყოს კომპანიებისთვის დამატებითი მცირე საგრანტო
დაფინანსების უზრუნველყოფა რეგულაციებთან შესაბამისობისთვის.

დასაბუთება

ეს პროგრამა ორიენტირებულია იმ მთავარი პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც მოხვდა
„პრობლემების ხის მიზეზების მე-3 ჯგუფში“ და კერძოდ 3.1. „ფინანსების ხელმისაწვდომობაზე“,
განსაკუთრებით ისეთი ახალი ტიპის საჭიროებებისთვის, როგორიცაა ახალ, გაუთვალისწინებელ
რეგულაციებთან შესაბამისობის ხარჯები. ფინანსებზე სოფლად არსებული საწარმოების
წვდომის გაუმჯობესება შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და ასევე,
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ, 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1:
ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, მე-2 და მე-3 სტრატეგიული ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის
ეკონომიკის დივერსიფიცირება სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულებათა
ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების
საშუალებით. ამოცანა 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების
განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე).

რელევანტურობა

განხორციელების გზები

პროგრამის გეგმა და დეტალური ბიუჯეტი შეიძლება შეიმუშაოს პროექტმა „სოფლის განვითარების
გაუმჯობესება საქართველოში“. პროგრამა შეიძლება განახორციელოს სოფლის მეურნეობისა
და სოფლის განვითარების სააგენტომ. ფინანსური რესურსები ცალკე უნდა გამოიყოს ამ
პროექტისთვის.

ხელშეწყობის მექანიზმები

ამ გრანტის მიზანი იქნება 50%-მდე მცირე/მიკრო გრანტების უზრუნველყოფა შესაბამისი
საწარმოებისთვის ახალი აღჭურვილობის შესაძენად და ახალ რეგულაციებთან შესაბამისობაში
მოსასვლელად. შეიძლება გარკვეული თანამშრომლობა იქნეს მიღწეული სხვა მიმდინარე
პროექტებთან, რომელთა მიზანიც კერძო საწარმოებზე COVID-19-ის ზეგავლენის შემცირებაა.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

მთლიანად დაკავშირებულია COVID-19-ით წარმოქმნილ საჭიროებებთან.

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ საწარმოებზე, რომლებსაც მართავენ ქალები და ახალგაზრდა
მენეჯერები, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა დაუცველი ჯგუფები.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: საწარმოები, შესაბამისობის გრანტის პოტენციური ბენეფიციარები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ეკონომიკის მეტი დივერსიფიცირების შედეგად არაპირდაპირი
ბენეფიციარები იქნებიან ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი.

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. დეტალური პროგრამის დაწერა; 2. თანხების მობილიზება. 3. სათანადო
სექტორებისა და საწარმოებისგან განაცხადების მიღება. 4. პროგრამის დაწყება.
პროექტის შედეგები: ა) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი. ბ) მიღებული ბიუჯეტი გ) სესხის
გაცემა.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

400,000-500,000

მუნიციპალიტეტის
თვითმმართველობა, რეგიონული
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით.

1

2

3

4
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P1-EC10 - პროფესიული განათლების გაუმჯობესება

პროექტის სახელწოდება

დასაბუთება

რელევანტურობა

პროექტი მიზნად ისახავს პროფესიული განათლების მოქნილი მექანიზმის დანერგვას, რომელიც
მოერგება შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. ამ მექანიზმის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის
ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის ხარისხიანი კომპეტენციის განვითარება. ამას გარდა,
პროექტის ამოცანებია ადგილობრივი შრომის ბაზრისათვის კონკურენტუნარიანი თანამშრომლების
ტრენინგი და დასაქმება. ეროვნულ, რეგიონულ ან მუნიციპალურ სტრატეგიულ დოკუმენტებზე,
ასევე თვისებრივი კვლევის ანალიზზე დაყრდნობით გამოიკვეთა, რომ თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტისთვის ყველაზე პრიორიტეტული სექტორებია ტურიზმი, გარემოს დაცვა და
მშენებლობა. იდენტიფიცირებული იქნა ტურიზმის რამდენიმე მიმართულება (ეკოტურიზმი,
სოფლის ტურიზმი, სათავგადასავლო ტურიზმი, სამთო ტურიზმი), სადაც საჭიროა კვალიფიციური
შრომითი რესურსები.
ეს პროგრამა ორიენტირებულია იმ მთავარი პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც მოხვდა
„პრობლემების ხის მიზეზების 1-ლ ჯგუფში“ (1.2. შეზღუდული უნარები). ტურიზმის სექტორისათვის
სამუშაო ძალის მომზადება შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას, ასევე
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ, 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1:
ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, მე-2 და მე-3 სტრატეგიული ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის
ეკონომიკის დივერსიფიცირება სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულებათა
ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების
საშუალებით. ამოცანა 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების
განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე). ეს
ინიციატივა შეავსებს და უნარების გაუმჯობესების ხელშეწყობის გზით კარგად ითანამშრომლებს
მიმდინარე პროექტთან „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“.

განხორციელების გზები

საწყის ეტაპზე აქტივობები პროექტის „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“ფარგლებში შესრულდება, შემდგომში კი უნდა გაგრძელდეს სახელმწიფო-კერძო
პარტნიორობის ფარგლებში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პროფესიული სწავლების
პროგრამებს დააფინანსებს.

ხელშეწყობის მექანიზმები

შესაძლებელია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და იმ დონორ ორგანიზაციებს შორის
თანამშრომლობა, რომლებიც მუნიციპალიტეტში/რეგიონში იმავე სექტორებში და სფეროებში
მუშაობენ.

COVID-19-თან დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არ არის განსაზღვრული.

კონკრეტული ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

ყურადღება გამახვილდება ახალგაზრდებსა და ქალებზე, ასევე მოწყვლად ჯგუფებზე.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: შექმნილი ან გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვებში ჩართული მომავალი
ტურისტული საწარმოების მფლობელები და თანამშრომლები.

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: აქტივობები 1.1.-დან 1.6.-ის ჩათვლით (სასწავლო გარემოს შექმნა და
ტრენინგის კურსებისა და პროგრამების ჩატარება); პროექტის შედეგები: 1. გაძლიერებულია
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ქმედუნარიანობა; 2. მომზადებულები არიან კვალიფიციური
პედაგოგები; 3. შემუშავებულია ბაზარზე ორიენტირებული, მოქნილი ტრენინგის/გადამზადების
პროგრამები; 4. შექმნილია ოპტიმალური და ხელმისაწვდომი საგანმანათლებლო სისტემა.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

2021

2022

2023

2024

სავარაუდო
ხარჯი
(ლარი/)

1.1. სასწავლო გარემოს შექმნა

60 000

1.1. მასწავლებელთა ტრენინგი პედაგოგიურ და პროფესიულ უნარებში

30 000

1.3. ტურიზმის სპეციალობებში ტრენინგის კურსების დანერგვა

35 000

1.4. მეწარმეობაში ტრენინგის კურსების დანერგვა

25 000

1.5. მშენებლობის სპეციალობებში ტრენინგის კურსების დანერგვა

30 000

1.6. გარემოს დაცვის სპეციალობებში ტრენინგის კურსების დანერგვა

20 000

TOTAL

პასუხისმგებელი
მხარე

პროფესიული
კოლეჯები,
მუნიციპალი-ტეტი,
პასუხისმგებელ
მხარეებთან
კოორდინაციით

200 000
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პროექტის სახელწოდება

P1-YU01. ახალგაზრდა მენეჯერების წახალისების პროგრამა

დასაბუთება

საწარმოები, რომლებსაც უმაღლესი განათლების მქონე ახალგაზრდა მეწარმეები და მენეჯერები
უძღვებიან, პროდუქტიულობის თვალსაზრისით უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ. პროექტის იდეაა
არსებული კომპანიების სტიმულირება, რათა აღმასრულებელი დირექტორის/მენეჯერის
თანამდებობაზე ახალი ახალგაზრდა კადრები დაასაქმონ. ეს შეიძლება გაკეთდეს ფინანსური
სუბსიდიის მეშვეობით, ასევე არსებული ადგილობრივი საწარმოებისთვის სხვა ტიპის დახმარებით,
რათა მათ მოიზიდონ უმაღლესი განათლების, უნარებისა და ინოვაციური მსოფლმხედველობის
მქონე ახალგაზრდა მენეჯერები, სავარაუდოდ იმავე მუნიციპალიტეტიდან. ეს ინიციატივა შეავსებს
და კარგად ითანამშრომლებს მიმდინარე პროექტთან „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება
საქართველოში“ მეწარმეობასა და ეკონომიკურ აქტივობაში ახალგაზრდების უფრო აქტიური
ჩართულობის სტიმულირებით (მაგალითად, ექსპერიმენტის სახით, სქემა შეიძლება მოიცავდეს
ახალგაზრდა მენეჯერების ხელფასის 1-15 წლის განმავლობაში 50%-მდე თანხით სუბსიდირებას).

რელევანტურობა

ეს პროგრამა ორიენტირებულია იმ მთავარი პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც მოხვდა
„პრობლემების ხის მიზეზების მე-5 ჯგუფში“. ახალგაზრდების ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობა
და ადგილობრივი ეკონომიკის საერთო პროდუქციის გაზრდა შეესაბამება ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიას, ასევე საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ,
4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, მე-2 და მე-3 სტრატეგიული
ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიცირება სოფლის მეურნეობასთან
დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო
მიმართულებების განვითარების საშუალებით. ამოცანა 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი
ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული
იდენტობის საფუძველზე).
პროექტის „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ ფარგლებში შეიძლება
განისაზღვროს პროგრამის დიზაინი და დეტალური ბიუჯეტი. პროგრამა შეიძლება განახორციელოს
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტომ. ამ პროექტისთვის დამოუკიდებელი
ფინანსური რესურსები უნდა გამოიყოს.

განხორციელების გზები

ხელშეწყობის მექანიზმები

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

შესაძლებელია თანამშრომლობა მიღწევა დონორი ორგანიზაციების სხვა მიმდინარე
პროექტებთან, ასევე პროგრამასთან „აწარმოე საქართველოში“ და საქართველოს ინოვაციების
და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ განხორციელებულ პროგრამასთან. გარდა პირდაპირი
სუბსიდიისა, შეიძლება განხილული იქნეს და საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმდეს სხვა
ტიპის ფინანსური დახმარებაც, როგორიც არის განთავისუფლება საშემოსავლო გადასახადისგან/
საგადასახადო შეღავათები.
არ არის განსაზღვრული.

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ქალი მენეჯერების, ასევე დევნილების და სხვა მოწყვლადი
ჯგუფების წარმომადგენელი მენეჯერების პოტენციალის განვითარებაზე.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი ახალგაზრდები (პოტენციური კანდიდატები
პროგრამისათვის და შესაბამისი საწარმოები). არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი
მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი გაზრდილი ეკონომიკური დივერსიფიცირების შედეგად.

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. დეტალური პროგრამის დაწერა; 2. თანხების უზრუნველყოფა; 3. შესაბამისი
სექტორებისა და საწარმოების იდენტიფიცირება და მათგან განაცხადების მიღება; 4. პროგრამის
დაწყება.
პროექტის შედეგები: ა) პროგრამის კონცეფციის დოკუმენტი; ბ) დამტკიცებული ბიუჯეტი; გ)
სუბსიდირებული შემთხვევები (5-მდე კომპანია თითოეულ სექტორში).

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

400,000-500,000

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მთავრობა, რეგიონული მთავრობა
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინირებით

1

2

3

4
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პროექტის სახელწოდება

P1-YU02 - ტურიზმის ახალგაზრდული ცენტრი
ახალგაზრდები უფრო მიდრეკილები არიან ისეთი სექტორისადმი, როგორიც ტურიზმია.
სასურველია ტურიზმის სექტორის განვითარების მეტი მხარდაჭერა, რასაც ხელს შეუწყობს
თბილისთან სიახლოვე, კლიმატური პირობები და ტურიზმის ადგილობრივი პოტენციალი. ამ
გარემოებების გათვალისწინებით, სასურველია ახალგაზრდებისთვის შესაფერისი უნარებისა და
ცოდნის მიწოდება.

დასაბუთება

რელევანტურობა

ტურიზმთან დაკავშირებული სერვისების სფეროში ცოდნისა და უნარების განვითარება
შეესაბამება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას, ასევე საქართველოს
სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ, 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა
და კონკურენტუნარიანობა, მე-2 და მე-3 სტრატეგიული ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის
ეკონომიკის დივერსიფიცირება სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულებათა
ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების
საშუალებით. ამოცანა 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების
განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე).
ეს ინიციატივა ხელს შეუწყობს ახალ სტარტაპებთან დაკავშირებული იდეების წარმოქმნას.
ინტერვენცია ორიენტირებულია იმ მთავარი პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც
მოხვდა „პრობლემების ხის მიზეზების მე-5 ჯგუფში“ (ახალგაზრდების შეზღუდული მონაწილეობა
ეკონომიკურ ცხოვრებაში).

განხორციელების გზები

პროგრამის მთავარი მიზანია ტურიზმის ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა, რომელიც ხელს
შეუწყობს თბილისიდან ტურისტების მოზიდვას მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის
პოპულარიზაციის მეშვეობით. ტურიზმის ახალგაზრდული ცენტრის წევრებს მიეწოდებათ ახალი
ცოდნა და გამოცდილება, რაც დაეხმარება მათ სასოფლო ტურიზმის სფეროში სხვადასხვა
აქტივობის დაგეგმვაში, ასევე მსოფლიოსა და საქართველოში ტურიზმის სფეროში სიახლეებისა და
ინოვაციების გაცნობაში.

ხელშეწყობის მექანიზმები

ტურიზმის ახალგაზრდულ ცენტრში შეძენილი ცოდნა და უნარები პირდაპირ არის დაკავშირებული
მონაწილე ახალგაზრდების გაუმჯობესებულ სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებთან და
დასაქმებასთან. ადგილობრივი ახალგაზრდების, მუნიციპალიტეტისა და პროექტის „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ ერთობლივი ძალისხმევა საფუძვლად დაედება
შეთანხმებულ მოქმედებას პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

პროგრამა კარგი შესაძლებლობაა COVID-19-ის შემდგომი პერიოდისათვის.
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 21.7% ეთნიკური უმცირესობებით - აზერბაიჯანელებით,
სომხებითა და ბერძნებით, ასევე დევნილებით არის დასახლებული, ამიტომ გათვალისწინებული
უნდა იყოს მათი ჩართვა.
პროგრამის პირდაპირი ბენეფიციარები არიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 18-29 წლის
ახალგაზრდები, ხოლო არაპირდაპირი ბენეფიციარები იქნებიან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ის
ახალგაზრდები, რომლებიც შეძლებენ მონაწილე ახალგაზრდების მიერ დაგეგმილ პროგრამებსა და
აქტივობებში მონაწილეობის მიღებას.

საჭირო რესურსები: 1. შესაბამისი გამოცდილების მქონე დაწესებულებასთან პარტნიორობის
დამყარება; 2. მოკლევადიანი პროგრამების შემუშავება ადგილობრივი ტურიზმის პრიორიტეტების
გათვალისწინებით; 3. მონაწილეების, მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფების, იდენტიფიცირება და
შერჩევა; ტრენინგის კურსების ჩატარება.
პროექტის შედეგები: ა) ტურიზმის ახალგაზრდული ცენტრი შექმნილია; ბ) შემუშავებულია
ტრენინგის შესაბამისი პროგრამა ტურიზმის სფეროში უნარების და ცოდნის გადასაცემად; გ)
შერჩეულები არიან პროგრამის მონაწილეები.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

60,000 – 80,000

ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი,
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მთავრობა, ახალგზრდული სააგენტო
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინირებით

1

2

3

4
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პროექტის სახელწოდება

P1-YU03 - სოფლად ახალგაზრდების მეწარმეობის ხელშეწყობა
ახალგაზრდების მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური
ახალგაზრდული პროგრამის განახლებას. პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული პროგრამისთვის პრიორიტეტული გახდება ახალგაზრდების
მეწარმეობა. პროგრამის ფარგლებში მეწარმეობით დაინტერესებული ახალგაზრდები ისწავლიან
მეწარმეობის საფუძვლებს, შეიძენენ პრაქტიკულ ცოდნას იმის შესახებ, თუ როგორ დაწერონ
ბიზნეს-გეგმა, როგორ მოიძიონ ფინანსური რესურსები და განივითარონ მეწარმეობის უნარები.
პროგრამა ადგილობრივ ახალგაზრდებს მისცემს შესაძლებლობას, გაზარდონ წვდომა არსებულ
სახელმწიფო და დონორი ორგანიზაციების საგრანტო პროგრამებზე.

დასაბუთება

რელევანტურობა

არაფერმერულ სამეწარმეო საქმიანობაში ახალგაზრდების მონაწილეობის ნაკლებობა
ადგილობრივი ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. შესაბამისად, ახალგაზრდებისთვის
მეწარმეობაზე წვდომა მათი სამომავლო დასაქმების ერთ-ერთი საშუალება და ადგილობრივი
ეკონომიკის დივერსიფიცირების გზაა. ინტერვენცია ორიენტირებულია იმ მთავარი
პრობლემის მიზეზების დაძლევაზე, რომელიც მოხვდა „პრობლემების ხის მიზეზების მე-5
ჯგუფში“ (ახალგაზრდების შეზღუდული მონაწილეობა ეკონომიკურ ცხოვრებაში). ინტერვენცია
შეესაბამება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას, ასევე საქართველოს
სოფლის განვითარების სტრატეგიას (კერძოდ, 4.2.1. პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა
და კონკურენტუნარიანობა, მე-2 და მე-3 სტრატეგიული ამოცანები: ამოცანა 2: სოფლის
ეკონომიკის დივერსიფიცირება სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული ღირებულებათა
ჯაჭვის გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების
საშუალებით. ამოცანა 3: სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული პროდუქტების
განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული იდენტობის საფუძველზე).

განხორციელების გზები

პირველ ეტაპზე უნდა ჩატარდეს კონსულტაციები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან არსებული
მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამის განახლების მიზნით. მეორე ეტაპზე უნდა შემუშავდეს
ახალგაზრდების მეწარმეობის პროგრამა, რომელიც მოშორებით მდებარე ადმინისტრაციულ
ერთეულებში მცხოვრებ ახალგაზრდებზეც გავრცელდება.

ხელშეწყობის მექანიზმები

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, პროექტების „აწარმოე საქართველოში“ და „სოფლის
განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“ ერთობლივი ძალისხმევა საფუძვლად დაედება
შეთანხმებულ მოქმედებას პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის.

COVID-19-თან დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არ არის განსაზღვრული.

კონკრეტული ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

ყურადღება გამახვილდება მოშორებით მდებარე სოფლებში მცხოვრებ ახალგაზრდებზე.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის მოშორებით მდებარე სოფლებში მცხოვრები
ახალგაზრდები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალური სტრუქტურის თანამშრომლები,
ადგილობრივი თემის წევრები.

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. შეთანხმება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან; 2. ახალგაზრდების
მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის შემუშავება; 3. ტრენინგის მოდულების ჩატარება.
პროექტის შედეგები: 1) განახლებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამა; 2) პროგრამის
100-მდე ახალგაზრდა მონაწილე; 3) თემის ახალგაზრდების მიერ მოფიქრებული 30-მდე ახალი
სტარტაპის იდეა.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

1

2

3

60,000 – 80,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მთავრობა, აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის მთავრობა და
ახალგზრდული სააგენტო
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინირებით

137

თეთრიწყარო მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

P1 - (ეკონომიკა და მულტისექტორული განვითარება) - შედეგების ჩარჩო

პროექტის სახელწოდება: შემოსავლების გაზრდა დივერსიფიცირების და რესურსების არასათანადო განაწილების აღმოფხვრის გზით
შეჯამება

მაჩვენებლები, რომელთა ობიექტურად
შემოწმებაა შესაძლებელი

შემოწმების საშუალებები

მნიშვნელოვანი დაშვებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა შემოსავლების გაზრდა
არაფერმერული დასაქმებისა და დივერსიფიცირებული ეკონომიკის
მეშვეობით
1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
jobs, dependence on subsistence farming

მიზნის მიღწევის საზომი:

• ძირითადი დაშვებაა, რომ სხვა
ეკონომიკური ფაქტორები სტაბილური
რჩება

პროექტის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ზოგადი პროდუქტიულობისა და
დამატებული ღირებულების მაქსიმალურად გაზრდა არსებული შეზღუდული
სამუშაო ძალით მუნიციპალიტეტის ცალკეულ სექტორებს შორის და
ამ სექტორებში რესურსების არასათანადო განაწილების შემცირებით,
ახალგაზრდებისა და ქალების გააქტიურებით და ადგილობრივი
მოსახლეობისათვის ბიზნეს-შესაძლებლობების შეთავაზებით.

• მუნიციპალიტეტში მოქმედი
ბიზნესების კვლევა
• მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები
შინამეურნეობების კვლევა
• საქსტატის ოფიციალური
სტატისტიკური მონაცემები

• ცალკეული ფერმების პროდუქტიულობის
გაფანტვა თითოეულ დარგში მნიშვნელოვნად
არის შემცირებული, რაც იზომება სტანდარტული
გადახრის ზომით საშუალოსთან მიმართებით
• შემცირებულია განსხვავება სხვადასხვა
სექტორის პროდუქტიულობაში
• გაზრდილია ზოგადი პროდუქტიულობა და
დამატებული ღირებულება ბიზნესის სექტორებში
• მეტი ახალგაზრდა და ქალია ჩართული
ეკონომიკურ საქმიანობაში (შრომითი ძალა,
მეწარმეობა)

• მუნიციპალიტეტში მოქმედი
ბიზნესების კვლევა

• ძირითადი დაშვებაა, რომ წარმოების
სხვა ფაქტორები, როგორიცაა
კაპიტალზე წვდომა, არ იზღუდება და
სექტორებში მოთხოვნა აგრძელებს
ზრდას.

• გაუმჯობესებულია მდგომარეობა სულ მცირე
2 დარგში, სექტორებში ფერმებს შორის
პროდუქტიულობის გაფანტვის მაღალი
მაჩვენებლით, და 2 დარგში, რომელთა
პროდუქტიულობა უფრო დაბალია სხვა
სექტორებთან შედარებით
• თითოეულ შერჩეულ სექტორში 10 ადამიანია
გადამზადებული
• მომზადებულია სულ მცირე 5 ახალი პრაქტიკული
რეალიზაციის შესაძლებლობის შესწავლა
არაფერმერული ბიზნესებისთვის
• ადგილობრივი მოსახლეობისთვის
შეთავაზებულია ახალი 10-20 პროფესიული
მომზადების კურსი
• სულ მცირე 203 პროექტია განხორციელებული
სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების სფეროში

• პროექტის ანგარიშები
• პერიოდული შეფასებები

• ძირითადი დაშვებაა, რომ ახალი
უნარების მქონე ადამიანები პოულობენ
ახალ და უკეთეს სამსახურებს იმავე ან
სხვა დარგში იმავე მუნიციპალიტეტში
და სხვაგან არ მიდიან
• კიდევ ერთი ძირითადი დაშვებაა,
რომ პრაქტიკული რეალიზაციის
შესაძლებლობის ახალი შეფასებები
ახდენს ადგილობრივი და სხვა
მეწარმეების სტიმულირებას
• არსებობს ეკონომიკურად
განხორციელებადი საკმარისი
განაცხადები დაფინანსებაზე

• უნდა შემუშავდეს

• პროექტის ანგარიშები და
ბიუჯეტები

• ძირითადი დაშვებებია, რომ: ა) დარგში
მომუშავე ადამიანებს შორის საკმარისი
ინტერესი არსებობს უნარების
გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით;
ბ) შერჩეულები არიან საუკეთესო
ტრენერები და საუკეთესო ტრენინგის
მოდულები; გ) საკმარისად არის
განხორციელებადი იდეები.

პროექტის შედეგები:

• შერჩეული დარგების თანამშრომლებს გავლილი აქვთ ტრენინგები
• მომზადებულია პრაქტიკული რეალიზაციის შესაძლებლობის/
საინვესტიციო წინადადებები
• იდენტიფიცირებულია ახალი კონკურენტუნარიანი სექტორები
• უზრუნველყოფილია დამატებითი ფინანსური სტიმულები
• უზრუნველყოფილია დამატებითი ფინანსური სტიმულები იმ
ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის, რომლებიც უნდა ჩაერთონ
ეკონომიკურ საქმიანობაშო
• დანერგილია ხელშეწყობის მექანიზმები სოფელსა და ქალაქს შორის
კავშირებთან მიმართებით
• გაუმჯობესებულია რეგიონული მთავრობის ქმედუნარიანობა და გაწეულია
დახმარება
• შემუშავებულია და ადგილობრივ მცხოვრებთათვის ჩატარებულია
პროფესიული მომზადების ახალი კურსები
რესურები: აქტივობები და რესურსების ტიპები: პროგრამების
განხორციელება P1-ის ფარგლებში (P1-EC01-დან P1-EC10-ის ჩათვლით),
რომლებიც ეხება: ა) სასოფლო მრეწველობის დარგების ხელშეწყობას; ბ)
ფინანსებზე, კრედიტებსა და ბაზრებზე წვდომის ხელშეწყობას; გ) სასოფლო
ტერიტორიების ჩართვას გლობალურ მიწოდების ჯაჭვებში; დ) მდგრადი
ტურიზმის ხელშეწყობას. ამას გარდა, ყველა სექტორისთვის საერთო
პროგრამების განხორციელება, რომლებიც ეხება: ა) ახალგაზრდა ქალების
გააქტიურებას და მათ ჩართვას ეკონომიკურ საქმიანობაში (P1-YU01, P1-YU02;
P1-YU03; P1-GE01); ბ) სოფელსა და ქალაქს შორის კავშირების შესწავლას და
ხელშეწყობას (P1-RU01)

• შემოსავლების ზრდა დასაქმების და მეწარმეობის
შედეგად
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P2 - (საზოგადოება) - (სოციალური ასპექტი) - ინტერვენციები
P2-SO01- სოციალური დაცვის განვითარების პროგრამა

პროექტის სახელწოდება

დასაბუთება

საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტისთვის საერთო გამოწვევებია მოწყვლადი ჯგუფებისთვის
სერვისების და ადგილობრივი მოსახლეობის სათანადო სოციალური დაცვის ნაკლებობა.
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამები შეზღუდულია და არ ფარავს
მოსახლეობის ყველა ჯგუფს. ერთჯერადი ფულადი დახმარებები არ არის ეფექტიანი.
ადეკვატური სერვისების უზრუნველსაყოფად და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვის ხელშესაწყობად
მუნიციპალიტეტს სჭირდება შესაბამისი მონაცემთა ბაზები და ინფორმაცია მოწყვლადი ჯგუფების
რეალური საჭიროებების შესახებ, შეფასებაზე დაყრდნობით. ყველა დაინტერესებული მხარე
თანხმდება, რომ არსებული მუნიციპალური სოციალური პროგრამები შეზღუდულია, არ არის
ეფექტიანი და რომ ყველა მუნიციპალიტეტისთვის მთავარი გამოწვევაა ფულადი დახმარებების
გარდაქმნა სერვისებად.

რელევანტურობა

ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემების ხის მიზეზების მე-2 და მე-3 ჯგუფების (კერძოდ, 2.1, და 3.1,
3.2, 3.3) მთავარი პრობლემის მიზეზების აღმოფხვრაზე.

განხორციელების გზები

ცენტრალური მთავრობა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი.

ხელშეწყობის მექანიზმები

სოციალური სერვისების განვითარების პროცესში შესაძლებელია სხვა დონორების მიმდინარე
პროექტებთან თანამშრომლობა.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

სრულად შეესატყვისება COVID-19-ის შედეგად წარმოქმნილ საჭიროებებს.

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ბავშვებზე, შშმ პირებზე, დევნილებსა და იმ ოჯახებზე, ვინც
მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას იღებდა.
პირდაპირი ბენეფიციარები: ბავშვები მოწყვლადი ოჯახებიდან, შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირები და ბავშვები, დევნილები, ხანდაზმულები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
ადგილობრივი თემი, რომელიც სარგებელს მიიღებს სოციალური რისკების შემცირების შედეგად,
ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი სხვადასხვა ჯგუფის ჩართვის შედეგად.

საჭირო რესურსები: 1. მოწყვლადი ჯგუფების მონაცემთა ბაზების შექმნა; 2. რვავე
მუნიციპალიტეტიდან თითოეულში მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებათა დეტალური შეფასება;
ადგილობრივი ბიუჯეტის სოციალური პროგრამების გარდაქმნა - ერთჯერადი ფულადი დახმარების
გაწევის შეცვლა სერვისების გაწევით.
პროექტის შედეგები: 1) მოწყვლადი ჯგუფების სრული მონაცემთა ბაზები; 2) საჭიროებათა
შეფასების ანგარიშები; 3) სოციალური სერვისების ახალი პორტფოლიო მუნიციპალიტეტისთვის.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N
1

2

3

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

20 000

50 000

300 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით
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P2-SO02 - ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს თანამშრომელთა ტრენინგი

პროექტის სახელწოდება

მიუხედავად ბოლოდროინდელი ცვლილებებისა (ახალი კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ,
ბავშვის უფლებათა კოდექსი), ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების სოციალურ სამსახურებს ჯერ
კიდევ მრავალი გამოწვევა აქვთ - შეზღუდული რაოდენობის და არაკვალიფიციური პერსონალი,
არასაკმარისი ფინანსური რესურსები, პროფესიონალი სოციალური მუშაკების ნაკლებობა.
ამას გარდა, ადგილობრივი თემების მოწყვლადი ჯგუფები კვლავ საჭიროებენ დახმარებას და
განვითარებას. ახალი კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ ზრდის ადგილობრივი სოციალური
სამსახურების ფუნქციას და ახალ სტანდარტებს ადგენს.

დასაბუთება

რელევანტურობა

ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემების ხის მიზეზების 1-ლი ჯგუფის (კერძოდ, 1.1, და 1.2) მთავარი
პრობლემის მიზეზების აღმოფხვრაზე.

განხორციელების გზები

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და ცენტრალური მთავრობა.

ხელშეწყობის მექანიზმები

მუნიციპალური თანამშრომლების ტრენინგის პროცესში შესაძლებელია სხვა დონორების მიმდინარე
პროექტებთან თანამშრომლობა.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არ არის განსაზღვრული.

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

ყურადღება უნდა გამახვილდეს მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებზე.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალური სტრუქტურების თანამშრომლები. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები: ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი ეფექტიანი სოციალური
პოლიტიკისა და პროგრამების შედეგად.

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

საჭირო რესურსები: მუნიციპალიტეტის სოციალური სამსახურის ქმედუნარიანობის გაზრდა.
შედეგი: 1) შემუშავებულია ტრენინგის მასალები და სახელმძღვანელოები; 2) ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოს სოციალური სამსახურის პერსონალი, რომელსაც გავლილი აქვს
ტრენინგი (5 ადამიანი).

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N
1

2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

10 000

20 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით
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P2-SO03 - სერვისების მიმწოდებლებისა და სოციალური საწარმოების ინსტიტუციური და
ფინანსური შესაძლებლობების გაძლიერება

პროექტის სახელწოდება

დასაბუთება

მოწყვლადი ჯგუფების ინკლუზიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია მათთვის საჭირო
სოციალური სერვისების უზრუნველყოფა და დასაქმებაში ხელშეწყობა. სოციალური სერვისების
მიმწოდებელთა ჩამოყალიბება მთავრობის/დონორების დაუხმარებლად პრაქტიკულად
შეუძლებელია, განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში. დღეს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში
მცხოვრებ შშმ პირებს არა აქვთ არანაირი წვდომა სოციალურ სერვისებზე და COVID-19-ის
ზეგავლენამ ფაქტობრივად ამ კატეგორიის საზოგადოებისგან იზოლირება მოახდინა. მოწყვლადი
ჯგუფები, განსაკუთრებით პანდემიის შემდგომ პერიოდში, არ არიან კონკურენტუნარიანები
შრომით ბაზარზე და მათ სპეციალური პირობები და დასაქმებაში ხელშეწყობა ესაჭიროებათ.
ამგვარი ჯგუფებისთვის შემოსავლების გენერირების მიზნით სოციალური მეწარმეობა შესანიშნავი
შესაძლებლობაა.

რელევანტურობა

ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემების ხის მიზეზების მე-2 ჯგუფის (კერძოდ, 2.1 და 2.2) მთავარი
პრობლემის მიზეზების აღმოფხვრაზე.

განხორციელების გზები

ადგილობრივი მთავრობა დონორების დახმარებით.

ხელშეწყობის მექანიზმები

სერვისების მიმწოდებლების შექმნისა და სოციალური საწარმოების დაფინანსების პროცესში
შესაძლებელია სხვა დონორების მიმდინარე ან სამომავლო პროექტებთან შეთანხმებული
მოქმედება.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არ არის განსაზღვრული.

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

ყურადღება უნდა გამახვილდეს სამუშაო ასაკის მოსახლეობაზე, ვინც მიზნობრივ სოციალურ
დახმარებას იღებს, და შშმ პირებზე.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: სამუშაო ასაკის მოსახლეობა. არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა, რომელიც ღებულობდა სოციალურ სერვისებს, ასევე
ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი თემი - ახალი სერვისების შედეგად.

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. სპეციალური ტრენინგები იმისათვის, რომ ორგანიზაცია გახდეს სერვისების
მიმწოდებელი ან სოციალური საწარმო; 2. ფინანსურ რესურსებზე წვდომა.
პროექტის შედეგები: 1) ტრენინგის მასალები და სახელმძღვანელოები; 2) სოციალური სერვისების
მიმწოდებლები და სოციალური საწარმოების თანამშრომლები, რომლებსაც გავლილი აქვთ
ტრენინგი; 3) შემუშავებულია ახალი სოციალური პროგრამები.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

1

10 000

3

300 000

2

15 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით
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P2 - (საზოგადოება) - (სოციალური ასპექტი) - შედეგების ჩარჩო

პროექტის სახელწოდება: სოციალური დაცვის ადგილობრივი ჩარჩოს და მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სერვისების შექმნა
შეჯამება

მაჩვენებლები, რომელთა ობიექტურად
შემოწმებაა შესაძლებელი

შემოწმების საშუალებები

მნიშვნელოვანი დაშვებები

პროგრამის მიზანი:

მიზნის მიღწევის საზომი:

ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბება

• მოწყვლადი ჯგუფების სიღარიბის
შემცირება და სოციალური სერვისების
რაოდენობა თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში

პროექტის მიზანი:

• შემცირებულია მოწყვლადი ჯგუფების იმ
შინამეურნეობათა რაოდენობა, რომლებიც
იღებენ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას
• შემცირებულია მოწყვლადი ჯგუფების
იმ წარმომადგენელთა რაოდენობა,
რომლებიც იღებენ სოციალურ სერვისებს
• გაზრდილია მოწყვლადი ჯგუფების
იმ წარმომადგენელთა რაოდენობა,
რომლებიც მუშაობენ

• სოციალური მომსახურების
სააგენტოს ყოველთვიური
ანგარიში
• ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის
პროგრამების ანგარიში
• შინამეურნეობათა კვლევა

• ძირითადი დაშვებაა, რომ ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
თანდათანობით გაიზრდება და სოციალურ
პროგრამებს დონორები გაუწევენ
მხარდაჭერას.

• შეიქმნება სულ მცირე 3 ახალი სერვისი
• ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შეიქმნება
სოციალური დაცვის სულ მცირე 4 ახალი
პროგრამა
• ახალი სოციალური საწარმოები /
სოციალური სერვისები იძლევა ყველაზე
მოწყვლადი ჯგუფებისთვის შემოსავლების
გენერირების შესაძლებლობას

• პროექტის ანგარიშები
• მუნიციპალური ანგარიშები

• ძირითადი დაშვებაა, რომ
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები
დათანხმდებიან რეალურ ცვლილებებს
სოციალურ პროგრამებში.
• კიდევ ერთი ძირითადი დაშვებაა, რომ
დონორი ორგანიზაციები მხარს დაუჭერენ
ახალი სერვისების / სოციალური
საწარმოების შექმნას.

• უნდა შემუშავდეს

• პროექტის ანგარიშები და
ბიუჯეტები

• ძირითადი დაშვებაა, რომ: ა) თემისა და
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს
შორის საკმარისი ინტერესი არსებობს; ბ)
შერჩეულები არიან საუკეთესო ტრენერები
და საუკეთესო ტრენინგის მოდულები; გ)
ადგილობრივ ბიუჯეტზე დამატებით იქნება
დონორთა მხარდაჭერაც ზოგიერთი
აქტივობის დასაფინანსებლად.

1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
jobs, dependence on subsistence farming

სოციალური სერვისებისა და პროგრამების შექმნა მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის, ადგილობრივი თემის წევრების სიღარიბის
შემცირება და კეთილდღეობის გაზრდა

შედეგები
• მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ახალი სოციალური სერვისების
შექმნა
• მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სოციალური დაცვის
ადგილობრივი პროგრამების შექმნა
• მოწყვლადი ჯგუფებისთვის შემოსავლის გენერირების
პროგრამების შექმნა
რესურები: აქტივობები და რესურსების ტიპები:

აქტივობები, რომლებიც გათვალისწინებულია შემოთავაზებული
ინტერვენციებით P2-SO01-დან P2-SO03-ის ჩათვლით, მათ შორის:
ადგილობრივი მუნიციპალური თანამშრომლების ტრენინგები
თემის წევრთა ტრენინგები
მოწყვლადი ჯგუფების მონაცემთა ბაზის შექმნა
მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებათა შეფასება
სოციალური დაცვის ახალი პროგრამების და სერვისების
შექმნა საჭიროებათა შეფასებაზე დაყრდნობით, თემის
წევრთა მონაწილეობით
6. მუნიციპალიტეტის სოციალური სამსახურის პერსონალის
გაუმჯობესებული უნარები
1.
2.
3.
4.
5.

• სოციალური მომსახურების
სააგენტოს ანგარიშები
• თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის
სოციალური პროგრამები
• სოციალური პროგრამები
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტისთვის

• ძირითადი დაშვებაა, რომ სხვა
ეკონომიკური ფაქტორები და
სახელმწიფო ბიუჯეტი სტაბილური
დარჩება.
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P2 - (საზოგადოება) - (ჯანმრთელობის ასპექტი) - ინტერვენციები
პროექტის სახელწოდება

P2-HE01 – დედთა და ახალშობილთა ჯანდაცვის პროგრამა

დასაბუთება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 2018 წელს მკვდრადშობადობის კოეფიციენტი 16.3 იყო
1,000 ცოცხალშობილზე. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს კოეფიციენტი ძალზე მაღალია. ზოგადად
მკვდრადშობადობა ორსულობის გართულებებს უკავშირდება. ვინაიდან მკვდრადშობადობა
ბავშვის მშობიარობამდე ან მშობიარობის შემდეგ სიკვდილია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ არსებობს
პრობლემები ანტენატალურ დონეზე და მშობიარობისას.

რელევანტურობა

დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სახელმწიფო სტრატეგიის
მიზანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, დიდი ზემოქმედების მქონე და ხარჯთეფექტიანი
ინტერვენციების შენარჩუნება და გაფართოება დედათა და ახალშობილთა გადარჩენის და ასევე
ამასთან მჭიდროდ დაკავშირებულ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროებში და ამ სერვისებზე
წვდომის უზრუნველყოფა ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ეს სჭირდება.
დედათა და ახალშობილთა ჯანდაცვის პროგრამის შემუშავება და დანერგვა ჯანდაცვის
მუნიციპალური პროგრამის ფარგლებში. ძირითადი განმახორციელებელი მხარე პირველადი
ჯანდაცვის რგოლი უნდა იყოს. რეკომენდებულია პროგრამის ინტერვენციების დაგეგმვა
საჭიროებათა წინასწარ შეფასებაზე დაყრდნობით. პროგრამა უნდა ითვალისწინებდეს პირველადი
ჯანდაცვის მიმწოდებელთა მხარდაჭერას სახლში სპეციალური ვიზიტების განსახორციელებლად
მგზავრობისა და ტრანსპორტის თანხების დაფინანსების მეშვეობით. მნიშვნელოვანია
ადგილობრივ მეან-გინეკოლოგებთან მუშაობა და ასევე მეან-გინეკოლოგების თბილისიდან
მოწვევა რთული შემთხვევების სამართავად.

განხორციელების გზები

ხელშეწყობის მექანიზმები
COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

მცირემასშტაბიანი კვლევები დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობის საჭიროებათა
შესაფასებლად და სიღრმისეული ანალიზის ჩასატარებლად, ამის საფუძველზე კი კონკრეტული
ინტერვენციების დასაგეგმად.

თუ გავითვალისწინებთ პანდემიის მოსალოდნელ მეორე და მესამე ტალღებს, მიზანშეწონილი
იქნებოდა, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში შეტანილიყო გარკვეული თანხები კრიზისის განმავლობაში
ჯანდაცვის საბაზისო გადაუდებელი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
ყურადღება უნდა გამახვილდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დედებზე.

პირდაპირი ბენეფიციარები: ქალები და ბავშვები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: თეთრიწყაროს
მოსახლეობა.
საჭირო რესურსები: 1. საჭიროებათა შეფასება; 2. პროგრამის შექმნა.
პროექტის შედეგები: ა) გაზრდილი მუნიციპალური ხარჯები ჯანდაცვაზე; ბ) დედათა და
ახალშობილთა ჯანდაცვის მიზნობრივი პროგრამები ბიუჯეტის შესაბამისი სტრიქონებიდან.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N
1

2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

20 000

40 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით
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პროექტის სახელწოდება

P2-HE02 - სოფლის პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებათა გაუმჯობესების პროგრამა
თეთრიწყაროს მუნიციპალურ ბიუჯეტში შედის ბიუჯეტის სტრიქონი „ინფრასტრუქტურის
განვითარება“, რომელიც ძირითადად განკუთვნილია საგზაო, სატრანსპორტო, წყალმომარაგების
სისტემის, მშენებლობის, კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის და ა.შ.
ბიუჯეტი არ ითვალისწინებს სუბსიდიებს სამედიცინო დაწესებულებების ან სოფლის
ამბულატორიული კლინიკების რეაბილიტაცია/მშენებლობისათვის. წინამდებარე დოკუმენტის
მომზადების პროცესში შეგროვდა ინფორმაცია თეთრიწყაროში სოფლის ამბულატორიების
ფუნქციონირებასთან, საჭიროებებთან და გამოწვევებთან დაკავშირებით. შემთხვევათა
უმეტესობაში ამბულატორიებს არა აქვთ შენობები. სოფლის ექიმები თავიანთი დაწესებულებების
პირობებს ძირითადად აფასებენ როგორც ცუდს ან დამაკმაყოფილებელს. თითქმის ყველა
დაწესებულებაში მწყობრიდან არის გამოსული წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემები
და ეს პერსონალისთვის სერიოზული პრობლემაა. უმეტეს შემთხვევაში დაწესებულებები რემონტს
საჭიროებენ.

დასაბუთება

ჯანდაცვის სისტემის ინფრასტრუქტურა სისტემის სტრუქტურული ხარისხის უმთავრესი
კომპონენტია. კარგად განვითარებული ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა კარგი ჯანმრთელობის
ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორია.

რელევანტურობა

სოფლის ამბულატორიების ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება ამბულატორიების
საჭიროებათა გათვალისწინებით.

განხორციელების გზები
ხელშეწყობის მექანიზმები
COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

მუნიციპალური ბიუჯეტიდან, კერძოდ კი ბიუჯეტის „ინფრასტრუქტურის განვითარების“
სტრიქონიდან დაფინანსების გამოყოფის უზრუნველყოფა.
მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ამბულატორიისთვის COVID-19-თან დაკავშირებული ჰიგიენური
ზომების უზრუნველყოფა.
ყურადღება უნდა გამახვილდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე და მათ
საჭიროებებზე.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები და ექთნები.

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

საჭირო რესურსები: ძველი შენობების რეაბილიტაცია და ახლების მშენებლობა.

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: თეთრიწყაროს მოსახლეობა.

პროექტის შედეგები: ა) ჯანდაცვის გამართული ინფრასტრუქტურა სოფლის ამბულატორიებში

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N
1

2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

120 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით
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პროექტის სახელწოდება

P2-HE03 - სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი სამედიცინო განათლება

დასაბუთება

თეთრიწყაროს ჯანდაცვის სექტორის შეფასებისას რეგიონული და მუნიციპალური დონის
დოკუმენტებში ხშირად არის ყურადღება გამახვილებული სამედიცინო პერსონალის დაბალ
კვალიფიკაციაზე. პირველადი ჯანდაცვის საკითხებში უფრო ხშირი ტრენინგების საჭიროება
აღინიშნა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი სოფლის ექიმებისა და
ექთნებისათვის. ამას გარდა, არსებობს პრობლემები ჩვილებისა და ხუთ წლამდე ბავშვების
სიკვდილობის მაჩვენებლების მხრივ, ამიტომ ტრენინგმა უნდა მოიცვას დედათა და ახალშობილთა
ჯანმრთელობის მოდულიც.

რელევანტურობა

ჯანდაცვის პროფესიონალებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვთ ჯანდაცვის მომსახურების
სამართავად და მისაწოდებლად, განსაკუთრებით სოფლად. კვალიფიკაციის ამაღლება და უწყვეტი
სამედიცინო განათლება ექიმებისა და ექთნების პრაქტიკისა და მათ მიერ მომსახურების გაწევის
არსებითი ელემენტებია. ჯანდაცვის პროფესიონალებმა ხშირად უნდა გაიარონ ტრენინგები და
მიიღონ თანამედროვე ცოდნა და უნარები, რათა პაციენტებს ხარისხიანი ჯანდაცვის მომსახურება
მიაწოდონ.

განხორციელების გზები

სოფლის ექიმებისა და ექთნებისათვის პირისპირ და ონლაინ ტრენინგების დაგეგმვა და
ჩატარება. ტრენინგების თემები უნდა შეირჩეს მუნიციპალიტეტის კონკრეტული საჭიროებებისა და
პრიორიტეტული სფეროების მიხედვით (პრიორიტეტული სფეროების დასადგენად სასარგებლო
იქნებოდა პირველადი ჯანდაცვის პერსონალს შორის მცირემასშტაბიანი საჭიროებათა შეფასების
ჩატარება).

ხელშეწყობის მექანიზმები

თანამშრომლობა ჯანდაცვის სამინისტროსთან და უწყვეტი სამედიცინო განათლების
პროგრამებთან, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტთან, პროფესიულ ასოციაციებთან.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

პირველადი ჯანდაცვის პერსონალი დონორების მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროგრამის
ფარგლებში ინტენსიურ ტრენინგებს გადის COVID-19-ის სავარაუდო შემთხვევების მართვაში
პირველადი ჯანდაცვის დონეზე. ეს საკითხი პრიორიტეტული უნდა დარჩეს და ჩართული უნდა იქნეს
ტრენინგის პროგრამებში.

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

ყურადღება უნდა გამახვილდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე და მათ
საჭიროებებზე, დედათა და ახალშობილთა, ახალგაზრდების ჯანმრთელობაზე, ქრონიკულ
დაავადებებზე და ა.შ.
პირდაპირი ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები და ექთნები; არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
თეთრიწყაროს მოსახლეობა.
საჭირო რესურსები: 1. უწყვეტი განათლება; 1. ტრენინგები.
პროექტის შედეგები: (1) სამედიცინო პერსონალის გაზრდილი ცოდნა; (2) თეთრიწყაროში
სამედიცინო პერსონალის მიერ გაწეული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N
1

2

3

4

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

20 000

20 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით
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პროექტის სახელწოდება

P2-HE04 - სოფლის სამედიცინო პერსონალისათვის ინტერნეტზე წვდომა

დასაბუთება

თეთრიწყაროში სოფლის ამბულატორიების ფუნქციონირებასთან, საჭიროებებთან და
გამოწვევებთან დაკავშირებით ინფორმაციის შეგროვების პროცესში გაირკვა, რომ არცერთ
სოფლის ამბულატორიას არა აქვს წვდომა ინტერნეტზე. ეს აბრკოლებს ინფორმაციის
ნაკადის მოძრაობას, რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სამედიცინო სექტორის
წარმომადგენლებისთვის.

რელევანტურობა

ინტერნეტზე წვდომას არსებითი მნიშვნელობა აქვს უწყვეტი სამედიცინო განათლებისთვის,
ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჯანდაცვის საინფორმაციო სისტემის შექმნისთვის. ამას გარდა,
COVID-ის ეპოქაში, ონლაინ კომუნიკაციაზე ფართოდ გადასვლის პირობებში, ინტერნეტზე წვდომის
უზრუნველყოფა პრიორიტეტი უნდა იყოს. ამიტომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სოფლის
ექიმებისა და ექთნებისათვის ინტერნეტზე წვდომის უზრუნველყოფას.

განხორციელების გზები

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ამბულატორიაში ხარისხიანი ინტერნეტის
გაყვანის და ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

ხელშეწყობის მექანიზმები
COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

(1) სოფლის ამბულატორიებში ინტერნეტის გაყვანისა და ფუნქციონირებისთვის მუნიციპალური
ბიუჯეტიდან დაფინანსების გამოყოფის უზრუნველყოფა; (2) დაფინანსების სტაბილურობის
უზრუნველყოფა.

ინტერნეტი აუცილებელია დისტანციური/ონლაინ დამშვიდების უზრუნველსაყოფად COVID-ის
პანდემიის დროს, ასევე პირველადი ჯანდაცვის პერსონალისთვის კორონავირუსის საკითხებზე
ონლაინ ტრენინგებზე დასასწრებად.
არ არის განსაზღვრული.

პირდაპირი ბენეფიციარები: სოფლის ექიმები და ექთნები; არაპირდაპირი ბენეფიციარები:
თეთრიწყაროს მოსახლეობა.
საჭირო რესურსები: 1. მაღალი ხარისხის ინტერნეტის გაყვანა.
პროექტის შედეგები: ა) უკეთესი სტატისტიკური მონაცემები/გაუმჯობესებული ჯანდაცვის
საინფორმაციო სისტემია; ბ) უახლეს მასალებზე, გაიდლაინებსა და პროტოკოლებზე წვდომა.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N
1

2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

20 000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მთავრობა, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით
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P2 - (საზოგადოება) - (ჯანმრთელობის ასპექტი) - შედეგების ჩარჩო

პროექტის სახელწოდება: პაციენტზე ორიენტიენტირებული ზრუნვა და მოსახლეობის გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა
მაჩვენებლები, რომელთა ობიექტურად შემოწმებაა
შესაძლებელი

შეჯამება
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობის გაუმჯობესება

მიზნის მიღწევის საზომი:

პროექტის მიზანი: საბაზისო ჯანდაცვის ხარისხიან
მომსახურებაზე წვდომის გაუმჯობესება

პროექტის შედეგები:

1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
jobs, dependence on subsistence farming

•
•
•
•
•
•

პაციენტების გაძლიერება
ჯანდაცვის მომსახურებით კმაყოფილება
ჯანდაცვის მომსახურებით სარგებლობა
საბაზისო ჯანდაცვის მომსახურებით დაფარვა
ძირითად მედიკამენტებზე წვდომა
წყალი და კანალიზაცია

საჭირო რესურსები: აქტივობები, რომლებიც
გათვალისწინებულია P2-HE01-დან P2-HE04-ის ჩათვლით
შემოთავაზებული ინტერვენციებით, მათ შორის:
• სამედიცინო პერსონალის (სოფლის ექიმების) ტრენინგი
• ამბულატორიების რეაბილიტაცია
• 3 ახალი ამბულატორიის მშენებლობა
• ჯანდაცვის ახალი მუნიციპალური პროგრამების
დანერგვა მოსახლეობის საჭიროებების ადგილობრივად
დაკმაყოფილების მიზნით
• სოფლის ექიმებისთვის ინტერნეტზე წვდომის გაუმჯობესება

შემოწმების საშუალებები

მნიშვნელოვანი დაშვებები

• საქსტატი
• დაავადებათა
კონტროლის ეროვნული
ცენტრი

• გაუმჯობესებულია
სოციალურ-ეკონომიკური
პირობები
• გაუმჯობესებულია
კეთილდღეობა

• გაზრდილია ამბულატორიული დაწესებულებების რაოდენობა
• გაზრდილია იმ მოსახლეობის პროცენტული წილი, რომელსაც
მგზავრობის ჩვეულებრივი საშუალებით 15 წუთის სავალზე
აქვს დაწესებულება, სადაც ექიმთან მივა ვიზიტზე
• გაზრდილია ამბულატორიული ვიზიტების რაოდენობა ერთ
სულ მოსახლეზე

• დაავადებათა
კონტროლის ეროვნული
ცენტრი

• ჯანდაცვის ერთიანი სათემო
გეგმა (UHCP) სტაბილური
რჩება

• იმ პაციენტების პროცენტული წილი, რომელთა
ინფორმაციით, ისინი იმდენად იყვნენ ჩართულები მათზე
ზრუნვისა და მკურნალობის შესახებ გადაწყვეტილებების
მიღებაში, რამდენადაც თვითონ სურდათ
• ამბულატორიული კონსულტაციების (ყველა ტიპის) საშუალო
რაოდენობა ერთ ადამიანზე წელიწადში
• იმ მოსახლეობის %, რომლის ინფორმაციით, ავად იყო
(ნებისმიერი მდგომარეობით) 6 თვის განმავლობაში
და კოლსულტაცია გაიარა ჯანდაცვის მომსახურების
მიმწოდებელთან
• 14 შერჩეულ ძირითად მედიკამენტზე საშუალო წვდომა
საჯარო და კერძო ჯანდაცვის დაწესებულებებში
• იმ მოსახლეობის %, რომელიც მოიხმარს უსაფრთხოდ
მართულ სასმელი წყლით მომარაგების მომსახურებას
• იმ მოსახლეობის %, რომელიც მოიხმარს უსაფრთხოდ
მართულ კანალიზაციის მომსახურებას

• ადგილობრივი კვლევა
(ჯანდაცვის სისტემით
სარგებლობის კვლევა)
• ჯანდაცვის სამინისტრო/
სოციალური
მომსახურების სააგენტო
• შინამეურნეობათა
კვლევები, მოსახლეობის
აღწერა

• ჯანდაცვის სექტორში
რეგულარული ინვესტიციები
სახელმწიფოს მხრიდან
• მცირდება ადამიანების
მიერ საკუთარი ჯიბიდან
გადახდილი თანხები
• შემოღებულია ახალი
რეგულაციები

• ჯანდაცვის სამინისტრო/
ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი
• ჯანდაცვის სამინისტრო/
ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი

• ქვეყანაში დანერგილია
უწყვეტი სამედიცინო
განათლება
• დაწყებულია პირველადი
ჯანდაცვის სისტემის
რეფორმა

•
•
•
•

დაბადებისას სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა
1000 სულზე შობადობის მაჩვენებლის გაზრდა
1000 სულზე ჩვილ ბავშვთა სიკვდილობის შემცირება
ძირითადი ქრონიკული დაავადებების გავრცელების
შემცირება

• შედგენილი უნდა იქნეს დეტალური ბიუჯეტი
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P2 - (საზოგადოება) - (ახალგაზრდული ასპექტი) - ინტერვენციები
პროექტის სახელწოდება

P2-YU01 - ახალგაზრდული ბანაკი COVID-19-ით დაზარალებული ახალგაზრდებისათვის
COVID-19-ის შედეგად მუნიციპალიტეტის სრულმა იზოლაციამ ადგილობრივი ახალგაზრდებისათვის
ფსიქოლოგიური სტრესი და დიდი სოციალური პრობლემა გამოიწვია. ბევრი ახალგაზრდა,
მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით, უშუალოდ იყო ჩართული COVID-19-ით დაზარალებული
მოსახლეობის დახმარებაში და სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიის ორგანიზებაში. ამ
პროცესში ჩართულმა ახალგაზრდებმა ნახეს უაღრესად ღარიბი თანატოლები, რომლებსაც არც
შემოსავალი ჰქონდათ და არც სასკოლო განათლებაზე წვდომა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით
სასურველი იქნებოდა არაფორმალური საგანმანათლებლო და გასართობი ბანაკის მოწყობა ამ
ახალგაზრდებისთვის.

დასაბუთება

რელევანტურობა

ახალგაზრდების მონაწილეობისა და ინფორმირებულობის გაზრდის ხელშეწყობა ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ახალგაზრდების ჩართვა ტრენინგებში,
ბანაკებში და სოციალურ აქტივობებში დაეხმარება მათ COVID-19-ის შედეგების დაძლევაში.
ახალგაზრდული ბანაკის იდეის განხორციელება ხელს შეუწყობს მათ ჯანსაღ ფიზიკურ და ფსიქიკურ
განვითარებას, რაც მისცემს მათ შესაძლებლობას, მომავალში ახალი იდეების მეშვეობით
საკუთარი მუნიციპალიტეტი კიდევ უფრო მიმზიდველად აქციონ. ამას გარდა, ამ ტიპის აქტივობა
დაეხმარება პერსონალური უნარების განვითარებას და შეამცირებს დიდ ურბანულ ცენტრებში
მიგრაციას. ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემათა ხის (ახალგაზრდებთან დაკავშირებული
ასპექტები საზოგადოებაში) მიზეზების მე-3 ჯგუფის ძირითადი პრობლემის მიზეზებთან
გასამკლავებლად.

განხორციელების გზები

სახელმწიფო, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები ცდილობენ, შეამცირონ COVID-19ით მოტანილი უარყოფითი შედეგები შორს მდებარე სოფლებში მცხოვრები ადამიანებისთვის. ამ
თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ახალგაზრდები არიან. ამიტომ შესანიშნავი
იქნებოდა არაფორმალური საგანმანათლებლო ბანაკის მოწყობა ახალგაზრდებისთვის
იზოლირებულ მუნიციპალიტეტში.

ხელშეწყობის მექანიზმები

დახმარება ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის, მუნიციპალიტეტისა და ალგეთის ეროვნული პარკის
მხრიდან ხელს შეუწყობს პროექტის განხორციელებას.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არაფორმალურ საგანმანათლებლო ბანაკში იქნება სპეციალური ადგილი, სადაც მონაწილე
ახალგაზრდები შეძლებენ ერთმანეთისთვის COVID-19-თან ბრძოლის გამოცდილების და საუკეთესო
პრაქტიკის გაზიარებას.

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 21.7% ეთნიკური უმცირესობებით - აზერბაიჯანელებით,
სომხებითა და ბერძნებით, ასევე დევნილებით არის დასახლებული, ამიტომ გათვალისწინებული
უნდა იყოს მათი ჩართვა.
პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და COVID-19-თან ბრძოლაში ჩართული
16-25 წლის ახალგაზრდები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ადგილობრივი თემის წევრები, რომლებიც ახალგაზრდების
გაზრდილი მონაწილეობით მიიღებენ სარგებელს.

საჭირო რესურსები: 1. არაფორმალური საგანმანათლებლო ბანაკისთვის საუკეთესო ადგილის
პოვნა (ალგეთის ეროვნული პარკი); 2. დაინტერესებული მხარეების დადგენა და პარტნიორობის
ჩამოყალიბება; 3. ბანაკის პროგრამის შემუშავება; 4. ბანაკის შექმნა.
პროექტის შედეგები: ა) შერჩეული იქნა 50 მონაწილე; ბ) შემუშავდა ბანაკის პროგრამა; გ)
განვითარდა მონაწილეების პერსონალური უნარები და ცოდნა; დ) ორგანიზებული იქნა
ახალგაზრდული არაფორმალური საგანმანათლებლო ბანაკი.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N
1

2

3

4

სულ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

5,000
5,000

25,000

35,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
ადგილობრივი ახალგაზრდული
არასამთავრობო ორგანიზაცია,
მუნიციპალიტეტი, ალგეთის ეროვნული
პარკი, პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინირებით
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P2-YU02 - ადგილობრივი ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციის
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

პროექტის სახელწოდება

„თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრი“ აქტიური ადგილობრივი ახალგაზრდების ძალისხმევით
2016 წელს ჩამოყალიბდა. ცენტრი ცდილობს, თავისი წვლილი შეიტანოს სამოქალაქო
საზოგადოების განვითარებაში და მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების სოციალურ-ეკონომიკურ
გაძლიერებაში. 2016 წლიდან ახალგაზრდულმა ცენტრმა რამდენიმე მცირემასშტაბიანი
პროექტი განახორციელა ადგილობრივი ახალგაზრდებისა და გოგონების გასაძლიერებლად,
ასევე ადგილობრივი ახალგაზრდების საჭიროებათა შეფასების ჩასატარებლად. ამას გარდა,
ახალგაზრდულმა ცენტრმა ჩამოაყალიბა ორგანიზაციის სტრატეგიული გეგმა შემდეგი ორი
წლისათვის. შესაბამისად, კარგი იდეაა ახალგაზრდული ცენტრის მხარდაჭერა და მისი
შესაძლებლობების გაძლიერება.

დასაბუთება

„თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრის“ მხარდაჭერა პროექტის „ახალგაზრდების გაძლიერება
პოზიტიური ცვლილების მისაღწევად“ მეშვეობით უშუალოდ იქნება დაკავშირებული ადგილობრივ
საჭიროებებთან და მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგომ გამოწვევებთან. მუნიციპალიტეტმა
ახალგაზრდულ ცენტრს უფასოდ გადასცა საოფისე სივრცე, რაც უზრუნველყოფს არასამთავრობო
ორგანიზაციის მდგრადობას. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ადგილობრივი თემისა
და საზოგადოების ცხოვრებაში ახალგაზრდების დემოკრატიული მონაწილეობის გაფართოებას.
ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემათა ხის (ახალგაზრდებთან დაკავშირებული ასპექტები
საზოგადოებაში) მიზეზების მე-2 ჯგუფის ძირითადი პრობლემის მიზეზებთან გასამკლავებლად.

რელევანტურობა

პროექტი „ახალგაზრდების გაძლიერება პოზიტიური ცვლილების მისაღწევად“ ახალგაზრდულ
ცენტრს მისცემს შესაძლებლობას, ჩაატაროს ორგანიზაციული უნარების გაძლიერების
ტრენინგები და არაფორმალური განათლების ტრენინგები და სემინარები, ასევე იმუშაოს შემდეგ
პრიორიტეტულ მიმართულებებზე: ა) ახალგაზრდების პირადი განვითარებისა და სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის ხელშეწყობა; ბ) რეკრეაციულ და სპორტულ აქტივობებზე წვდომის გაზრდა; გ)
მუნიციპალიტეტში ცხოვრების დონის ამაღლება ახალგაზრდების ჩართულობით; დ) „თეთრიწყაროს
ახალგაზრდული ცენტრის“ ინსტიტუციური მდგრადობის ხელშეწყობა.

განხორციელების გზები

ხელშეწყობის მექანიზმები
COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

„თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრის“ საქმიანობა ამჟამად მუნიციპალურ ცენტრსა და 7
ახლომდებარე სოფელში მიმდინარეობს. აღნიშნულ ადგილებში არსებული საჭიროებები და
გამოწვევები უკვე გამოვლენილია. ახალგაზრდული ცენტრისთვის შემოთავაზებული პროექტი
გაზრდის სოციალურ ინკლუზიას და ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ახალგაზრდების ეკონომიკურ
განვითარებას.
არ არის განსაზღვრული.

ახალგაზრდული ცენტრის წევრობა დაბალანსებულია გენდერული და უმცირესობათა ჩართულობის
თვალსაზრისით, ასევე მის აქტივობებში დევნილთა მონაწილეობით.
პირდაპირი ბენეფიციარები: ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია „თეთრიწყაროს
ახალგაზრდული ცენტრი“ და მისი წევრები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ის ახალგაზრდები, რომლებიც შეძლებენ ორგანიზებულ
აქტივობებში მონაწილეობის შედეგად სარგებლის მიღებას.

საჭირო რესურსები: 1. პარტნიორობის ჩამოყალიბება; 2. კონკრეტული პროექტის წინადადების
შემუშავება; 3. ახალგაზრდული ცენტრის მხარდაჭერისა და განვითარების პროექტის
განხორციელება.
პროექტის შედეგები: ა) მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა გაზრდილია; ბ) გაზრდილია
ახალგაზრდული ცენტრის მიერ განხორციელებული აქტივობების რაოდენობა; გ) გაზრდილია
„თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრის“ ინსტიტუციური მდგრადობა.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N
1

2

3

სულ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

5,000

5,000

25,000

35,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
ადგილობრივი პარტნიორები,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინირებით
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პროექტის სახელწოდება

P2 -YU03 - ძირითადი პირადი კომპეტენციები ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით
ახალგაზრდების ადგილობრივი საჭიროებების შესწავლამ გამოავლინა, რომ აღინიშნება
სამეწარმეო კომპეტენციებისა და ცოდნის ნაკლებობა, რაც მნიშვნელოვანი საკითხია
თვითდასაქმების შესაძლებლობების შესაქმნელად. ამ სიტუაციის გათვალისწინებით
მიზანშეწონილი იქნება ახალგაზრდებისთვის პროგრამებისა და სერვისების შეთავაზება ძირითადი
სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარების მიზნით. სამეწარმეო კომპეტენცია გულისხმობს
ადამიანის უნარს, ისარგებლოს შესაძლებლობებით და იდეებით და გარდაქმნას ისინი
ფასეულობად სხვა ადამიანებისათვის. სამეწარმეო კომპეტენციები ეყრდნობა კრეატიულობას,
რომელიც მოიცავს წარმოსახვის უნარს, სტრატეგიულ აზროვნებას და პრობლემების გადაწყვეტას,
ასევე კრიტიკულ და კონსტრუქციულ აზროვნებას მიმდინარე კრეატიული პროცესებისა და
ინოვაციის განმავლობაში.

დასაბუთება

სამეწარმეო კომპეტენციებისა და ცოდნის გადაცემის ხელშეწყობა ევროპის საბჭოს მთელი
ცხოვრების განმავლობაში სწავლის მიდგომის ერთ-ერთი ძირითადი პირადი კომპეტენციაა და,
ამავე დროს, ის სახელმწიფო ახალგაზრდული სააგენტოს ერთ-ერთი სტრატეგიული პრიორიტეტია.
ეკონომიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა ადგილობრივი
ეკონომიკური განვითარების გეგმასაც შეესაბამება. ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემათა ხის
(ახალგაზრდებთან დაკავშირებული ასპექტები საზოგადოებაში) მიზეზების 1-ლი ჯგუფის ძირითადი
პრობლემის მიზეზებთან გასამკლავებლად.

რელევანტურობა

განხორციელების გზები

პროგრამა მოიცავს სხვადასხვა თემას სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარების მიზნით,
როგორიც არის კრეატიულობა, კრიტიკული აზროვნება და პრობლემების გადაწყვეტა, ინიციატივის
გამოჩენა, აქტიური მოქალაქეობა, დასაქმება, სოციალური მეწარმეობა და ლიდერობა; იგი
ეხმარება ახალგაზრდებს საზოგადოებრივ, სამოქალაქო და ეკონომიკურ ცხოვრებაში მათი
პოტენციალის სრულად რეალიზებაში.

ხელშეწყობის მექანიზმები

პროგრამის ტრენინგის მოდულის ადაპტირება იმისათვის, რომ პროგრამა იქცეს მუნიციპალურ
სერვისად, რაც უზრუნველყოფს პროგრამის მასშტაბის გაფართოებას და მეტი ახალგაზრდის
მოცვას.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არ არის განსაზღვრული.

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

ტრენინგის მიზნობრივ ჯგუფში შევლენ საზღვრების დახურვით დაზარალებული ახალგაზრდები და
სხვა ახალგაზრდები მოწყვლადი ჯგუფებიდან.
პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 15-25 წლის ახალგაზრდები;
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 15-25 წლის ახალგაზრდები,
რომლებიც შეძლებენ პროგრამაში და პროგრამის მონაწილეთა მიერ დაგეგმილ აქტივობებში
მონაწილეობის მიღებას.

საჭირო რესურსები: 1. მუშაობა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან; 2. ტრენინგის მოდულის
შემუშავება შეესაბამება ძირითად სამეწარმეო კომპეტენციებს მთელი ცხოვრების განმავლობაში
სწავლის ფარგლებში;
3. პროექტის განხორციელება; 4. პროგრამის მოდულის მუნიციპალური სერვისის სახით დანერგვა.
პროექტის შედეგები: ა) ეკონომიკური ცოდნისა და უნარების გაზრდა 15-25 წლის იმ ახალგაზრდებს
შორის, რომლებიც არ არიან ეკონომიკურად აქტიურები; ბ) შექმნილია ტრენინგის მოდული; გ)
ტრენინგი ჩართულია მუნიციპალურ პროგრამაში.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N
1

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

5,000

2

10,000

4

5,000

3

სულ

15,000

35,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი,
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მთავრობა, ახალგაზრდული სააგენტო,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინირებით
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პროექტის სახელწოდება

P2-YU04 - მოხალისეები მოქმედებაში
კვლევის ანალიზი აჩვენებს, რომ ახალგაზრდებს შორის სამოქალაქო აქტიურობა განსაკუთრებით
დაბალია. ახალგაზრდები თავისუფალ დროს არ იყენებენ რაციონალურად, ნაკლებად არიან
ჩართულები გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში და სხვა საზოგადოებრივ საქმიანობაში.
ამიტომ შემოთავაზებულია პროგრამა ახალგაზრდების სამოქალაქო და საზოგადოებრივი
სტიმულირებისთვის - „მოხალისეები მოქმედებაში“. პროგრამა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების
მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და გააუმჯობესებს სოციალურ გარემოს სოფლებში.

დასაბუთება

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული აქტივობები უშუალოდ არის დაკავშირებული
წინამდებარე ანგარიშში იდენტიფიცირებულ ადგილობრივ საჭიროებებთან. ამას გარდა,
მოხალისეობის პოპულარიზაცია სახელმწიფო ახალგაზრდული სააგენტოს ერთ-ერთი
პრიორიტეტია. ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემათა ხის (ახალგაზრდებთან დაკავშირებული
ასპექტები საზოგადოებაში) მიზეზების მე-3 ჯგუფის ძირითადი პრობლემის მიზეზებთან
გასამკლავებლად.

რელევანტურობა

პროგრამის მიზანია მოხალისეობის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებს შორის სამოქალაქო
საკითხების შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდა და მოხალისეობის გარშემო არსებული
სტერეოტიპების დამსხვრევა. პროგრამის ფარგლებში შერჩეული მოხალისეები ისეთ აქტივობებს
განახორციელებენ, რომლებიც შეესატყვისება ადგილობრივი თემების საჭიროებებს და
კონკრეტულ პირობებს. პროგრამის ფარგლებში შერჩეული ახალგაზრდები გაივლიან ხუთდღიან
მოსამზადებელ ტრენინგის კურსს მოხალისეობის სხვადასხვა ასპექტისა და მექანიზების შესახებ:
• მოხალისეობა და მოხალისეების აყვანა

განხორციელების გზები

•

მოხალისეობრივი ინიციატივების დაგეგმვა და განხორციელება

•

ლობირებისა და ადვოკატირების უნარები

•

კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის უნარები

•

პროექტების წერა და თანხების მოძიება

ხელშეწყობის მექანიზმები

პროგრამა იმოქმედებს მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში და ხელს შეუწყობს სოფლებში
სოციალური გარემოს გაუმჯობესებას.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არ არის განსაზღვრული.

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა
საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

პროექტის მიზნობრივ ჯგუფებში შევლენ ახალგაზრდები, ქალები და სხვა მოწყვლადი ჯგუფები.
პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები 16-24 წლის ახალგაზრდები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ახალგაზრდები და ადგილობრივი თემის წევრები, რომლებიც
შეძლებენ პროგრამაში და პროგრამის მონაწილეთა მიერ დაგეგმილ აქტივობებში მონაწილეობის
მიღებას.

საჭირო რესურსები: 1. მუშაობა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან; 2. ტრენინგის პროგრამის
შემუშავება; 3. მონაწილეთა შერჩევა და მათთვის ხუთდღიანი ტრენინგის ჩატარება; 4. პროექტის
განხორციელება.
პროექტის შედეგები: ა) 30-მდე ახალგაზრდა მოხალისე, რომელსაც გავლილი ექნება ტრენინგი; ბ)
30 ადგილობრივი ახალგაზრდა აქტივისტი.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N
1

2

3

4

სულ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

5,000

10,000
5,000

20,000

40,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი,
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მთავრობა, ახალგაზრდული სააგენტო,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინირებით
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P2-YU05 - ახალგაზრდების საკითხებზე პასუხისმგებელი მუნიციპალური თანამშრომლების
განვითარების პროგრამა

პროექტის სახელწოდება

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად,
მუნიციპალურ თანამშრომლებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ახალგაზრდულ საკითხებზე,
არასოდეს მიუღიათ მონაწილეობა პროფესიული განვითავრების პროგრამებში. შედეგად
მუნიციპალური სერვისები, რომლებიც ახალგაზრდებს ეწევათ, ძირითადად სპორტის და კულტურის
მიმართულებებს მოიცავს, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია. თუმცა, ახალგაზრდების წინაშე
არსებული თანამედროვე გამოწვევების გათვალისწინებით, ასევე აუცილებელია მათთვის
შესაფერისი პროგრამების დაგეგმვა, რაც მოიცავს მრავალფეროვან ახალგაზრდულ პროგრამებსა
და აქტივობებს. ამის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია, გაიზარდოს იმ თანამშრომლების
პროფესიული დონე, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ახალგაზრდულ საკითხებზე
მუნიციპალიტეტში.

დასაბუთება

ეს პროგრამა მიმართულია პრობლემათა ხის (ახალგაზრდებთან დაკავშირებული ასპექტები
საზოგადოებაში) მიზეზების 1-ლი ჯგუფის ძირითადი პრობლემის მიზეზებთან გასამკლავებლად.
ახალგაზრდების საკითხებზე პასუხისმგებელი მუნიციპალური თანამშრომლების პროფესიული
განვითარება სახელმწიფო ახალგაზრდული სააგენტოს სტრატეგიული მიმართულებაა, ამიტომ
ადგილობრივი საჭიროებები და სახელმწიფო პოლიტიკა ერთმანეთთან შესაბამისობაშია.

რელევანტურობა

პროექტის ძირითადი მიზანია ახალგაზრდების საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური
თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება და ცოდნის გადაცემა იმასთან დაკავშირებით, თუ
როგორ უნდა მოხდეს ახალგაზრდებისთვის თანამედროვე მუნიციპალური პროგრამის შემუშავება.
პირველ ეტაპზე, პროექტის წარმატებით განხორციელების უზრუნველსაყოფად, უნდა გაიმართოს
კონსულტაციები ხელისუფლების ადგილობრივ და რეგიონულ ორგანოებთან. მეორე ეტაპზე
უნდა დაინერგოს შესაბამისი ტრენინგის პროგრამა ახალგაზრდების საკითხებზე მომუშავე
ადგილობრივი პერსონალის პროფესიული განვითარებისათვის და შედეგად მიღებული იქნეს
ახალი მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამა.

განხორციელების გზები

ხელშეწყობის მექანიზმები
COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და კერძო სექტორის ერთობლივი ძალისხმევა საფუძვლად
დაედება შეთანხმებულ მოქმედებას პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის.
არ არის განსაზღვრული.

უზრუნველყოფილი იქნება ახალგაზრდებისა და ქალების მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივობაში.
პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდულ პროგრამებზე პასუხისმგებელი
თანამშრომლები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ახალგაზრდები, რომლებიც შეძლებენ მუნიციპალიტეტის მიერ
დაგეგმილ პროგრამებსა და აქტივობებში მონაწილეობის მიღებას.
საჭირო რესურსები: 1. მუნიციპალური ორგანოსთვის და სხვა სახელმწიფო და რეგიონული
დაინტერესებული მხარეებისთვის პროექტის იდეის წარდგენა; 2. ტრენინგის პროგრამის
შემუშავება; 3. ახალგაზრდების საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური თანამშრომლებისთვის
ტრენინგის ჩატარება; 4. ახალი მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამის დანერგვა.

პროექტის შედეგები: ა) მუნიციპალიტეტთან მიღწეულია შეთანხმება თანამშრომლობის შესახებ;
ბ) შემუშავებულია ტრენინგის პროგრამა ახალგაზრდების საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური
თანამშრომლების პროფესიული განვითარებისთვის; გ) დანერგილია ტრენინგის პროგრამა; დ)
დანერგილია ახალი მუნიციპალური ახალგაზრდული პროგრამა.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N
1

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

5,000

2

10,000

4

5,000

3

სულ

10,000
30,000

პასუხისმგებელი მხარე /
პარტნიორი
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
მთავრობა, ახალგაზრდული სააგენტო,
პასუხისმგებელ მხარეებთან
კოორდინირებით
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P2 - (საზოგადოება) - (ახალგაზრდული ასპექტი) - შედეგების ჩარჩო

პროექტის სახელწოდება: საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა
შეჯამება

მაჩვენებლები, რომელთა ობიექტურად
შემოწმებაა შესაძლებელი

პროგრამის მიზანი: საზოგადოებრივ და
მიზნის მიღწევის საზომი:
სამოქალაქო ცხოვრებაში ახალგაზრდების
•
დანერგილია ახალი მუნიციპალური
ჩართულობის გაზრდა აქტიური მოქალაქეობის,
ახალგაზრდული პროგრამა
სამოქალაქო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების
1. Lack of highly productive
and highly paying non-farming
• გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში
jobs, dependence
on subsistence farming
და ახალგაზრდების საკითხებზე
პასუხისმგებელი
მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა
მუნიციპალური დაინტერესებული მხარეების
• გაზრდილია ახალგაზრდების მონაწილეობის
ხელშეწყობის მეშვეობით
დონე
პროექტის მიზანი: ახალგაზრდების
მოხალისეობის პოპულარიზაცია,
ახალგაზრდებისთვის აქტიური მოქალაქეობის
შესაძლებლობების შექმნა და ახალგაზრდების
საკითხებზე პასუხისმგებელი მუნიციპალური
თანამშრომლების პროფესიული განვითარება

პროექტის შედეგები:

• მუნიციპალიტეტთან მიღწეულია შეთანხმება
თანამშრომლობის შესახებ
• შემუშავებულია და მუნიციპალიტეტში ტარდება
სხვადასხვა ტრენინგის კურსები
• ტრენინგი აქვთ გავლილი ახალგაზრდების
საკითხებზე პასუხისმგებელ მუნიციპალურ
თანამშრომლებს
• დახმარება გაეწია ადგილობრივ ახალგაზრდულ
არასამთავრობო ორგანიზაციას
• ხელი შეეწყო ახალგაზრდების აქტივიზმს და
მოხალისეობას
• ორგანიზება გაუკეთდა ახალგაზრდულ
ბანაკს COVID-19-ით დაზარალებული
ახალგაზრდებისთვის
• გაზრდილია ეკონომიკის ცოდნა და უნარები
საჭირო რესურსები: აქტივობები და რესურსების
ტიპები: პროგრამების შემუშავება და
განხორციელება P2-ის ფარგლებში (P2-YU01დან P2-YU05-ის ჩათვლით), რომლებიც ეხება:
ა) განათლებისა და ტრენინგის შეთავაზებას;
ბ) მთავრობის შესაძლებლობების გაზრდას; გ)
სოციალური კაპიტალის შექმნას.

შემოწმების
საშუალებები

მნიშვნელოვანი დაშვებები

• საზოგადოებრივ
და სამოქალაქო
ცხოვრებაში
ადგილობრივი
ახალგაზრდების
მონაწილეობის
კვლევა

• ყველა პარტნიორს ექნება შესაბამისი ვალდებულება
თანამშრომლობის მიმართ

• გაიზარდა ახალგაზრდების საკითხებზე მომუშავე
მუნიციპალური თანამშრომლების პროფესიული
განვითარების დონე
• სოფლებში მცხოვრები უფრო მეტი ახალგაზრდაა
აქტიურად ჩაბმული საზოგადოებრივ და
სამოქალაქო ცხოვრებაში
• გაიზარდა ადგილობრივი ახალგაზრდული
არასამთავრობო ორგანიზაციის შესაძლებლობები

• დანერგილია
ადგილობრივი
ახალგაზრდული
პროგრამა

• გაუმჯობესებულია ახალგაზრდების საკითხებზე
20 ადმინისტრაციულ ერთეულში მომუშავე
სულ მცირე 40 მუნიციპალური თანამშრომლის
პროფესიული უნარები
• სულ მცირე 30-მა ახალგაზრდამ გაიღრმავა ცოდნა
ეკონომიკის სფეროში
• COVID-19-ით დაზარალებულმა 50-მდე
ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა
ახალგაზრდულ ბანაკში
• ჩატარდა სულ მცირე 40 ადგილობრივი
ახალგაზრდის მოხალისეობრივი აქტივობები

• ახალგაზრდების
ჩართულობის
შესახებ
პარტნიორი
ორგანიზაციის
შეფასების
ანგარიში

• ძირითადი დაშვებაა, რომ ახალგაზრდების აქტიური
მონაწილეობა პოზიტიურ ზეგავლენას მოახდენს
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდების ჩართულობის
გაზრდაზე
• გაიზრდება ახალგაზრდული პროგრამებისთვის განკუთვნილი
მუნიციპალური ბიუჯეტი, ხელმისაწვდომი იქნება დონორთა
ფინანსური დახმარება
• გაიზრდება ადგილობრივი ახალგაზრდული არასამთავრობო
ორგანიზაციის წევრთა რაოდენობა

• უნდა შემუშავდეს

• პროექტის
მენეჯერის
შეფასების
ანგარიში

• ახალგაზრდების საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური
თანამშრომლების ახალი პროფესიული უნარები მისცემს მათ
შესაძლებლობას, დანერგონ თანამედროვე მუნიციპალური
ახალგაზრდული პროგრამები
• ადგილობრივი ახალგაზრდები მოტივირებულები
იქნებიან, აქტიური მონაწილეობა მიიღონ მოხალისეობის
და ახალგაზრდების ჩართულობის პროგრამების მიერ
შემოთავაზებულ ახალ შესაძლებლობებში
• ახალგაზრდები, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგები,
წარმოქმნიან გაფართოების ეფექტს მუნიციპალურ
ადმინისტრაციულ ერთეულებში და გაიზრდება ჩართულობის
დონე
• ახალგაზრდები აქტიურად იქნებიან ჩაბმულები ყველანაირ
ტრენინგებსა და საგანმანათლებლო შესაძლებლობებში

• ძირითადი დაშვებებია, რომ: ა) მუნიციპალური ორგანოები
სრულად დაუჭერენ მხარს პროექტის იდეებს; ბ) პარტნიორი
ორგანიზაცია სრულფასოვნად შეძლებს საკუთარი
ვალდებულების შესრულებას; გ) გაიზრდება ადგილობრივი
ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების
შესაძლებლობები; დ) ახალგაზრდები მონდომებულები
იქნებიან, მონაწილეობა მიიღონ მოხალისეობრივ
საქმიანობაში
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თეთრიწყარო მუნიციპალური შეფასების ანგარიში

P2 - (საზოგადოება) - (გენდერული ასპექტი) - ინტერვენციები
პროექტის სახელწოდება

P2-GE01. მუნიციპალურ პროგრამებში გენდერული საკითხების მეინსტრიმინგი

დასაბუთება

2018 წელს, მუნიციპალიტეტის №226 დადგენილებით, დაარსდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
გენდერული თანასწორობის საბჭო2. საბჭო 17 წევრისგან შედგება (10 ქალი და 7 მამაკაცი). გენდერული
თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობაში არ არის სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის
წარმომადგენელი. საბჭომ დაამტკიცა გენდერული თანასწორობის მუნიციპალური სამოქმედო გეგმა 20182019 წლებისათვის. გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებაა (მუხლი 2.7, მუხლი
2.8), რომლის თანახმად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პროგრამები და აქტივობები, რომლებიც ხელს
უწყობს მოსახლეობის დასაქმებას, მათ შორის პროფესიული კრეატიული საგანმანათლებლო პროგრამები
სოფლად მცხოვრები ქალებისათვის და სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის. გეგმის მიხედვით,
ასევე უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ფინანსური მონაწილეობა მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდამჭერ
პროგრამებში. სამოქმედო გეგმის მიხედვით პროგრამების განხორციელებისთვის ბიუჯეტი არ ყოფილა
გამოყოფილი. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას დიდი ნდობა აქვს არასამთავრობო
ორგანიზაციების, მათ შორის იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც ქალებისა და გარემოს საკითხებზე
მუშაობენ, ასევე საინიციატივო ჯგუფების მიმართ. ქალების 50% და მამაკაცების 37% ისურვებდა
ინფორმაციის ქალთა ორგანიზაციებისგან მიღებას.

რელევანტურობა

ერთი მხრივ, მუნიციპალიტეტი პასუხისმგებელია გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმით ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულებაზე, მათ შორის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ნაწილში, ხოლო მეორე
მხრივ, მუნიციპალიტეტმა უნდა მიიღოს გენდერული თანასწორობის სტრატეგია და ახალი სამოქმედო
გეგმა 2020-21 წლებისათვის და გააძლიეროს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიმართულება ქალებთან,
მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და მოწყვლად ჯგუფებთან თანამშრომლობით.
მდგრადი განვითარების მიზნების 10.2 მიზნის მიხედვით, 2030 წლისთვის სახელმწიფოებმა უნდა
გააძლიერონ და ხელი შეუწყონ ყველა ადამიანის სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ჩართულობას,
მიუხედავად მათი ასაკის, სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობის, რასის, ეთნიკური წარმომავლობის,
წარმოშობის, რელიგიური მრწამსის თუ ეკონომიკური მდგომარეობის ან სხვა სტატუსისა.

განხორციელების გზები

მოსახლეობის, მათ შორის სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის და მოწყვლადი ჯგუფების
წარმომადგენელი ქალების, საჭიროებებზე დაყრდნობით გენდერული თანასწორობის საბჭო უზრუნველყოფს
გენდერული საკითხების მეინსტრიმინგს მუნიციპალიტეტში ისეთი პროგრამებისა და პროექტების
განსახორციელებლად, რომლებიც ითვალისწინებს გენდერულ საკითხებს. უნდა წამოიჭრას ინიციატივა,
რომ გენდერული თანასწორობის საბჭოში ქალთა ორგანიზაცია შევიდეს.

ხელშეწყობის მექანიზმები

1. შეხვედრა გენდერული თანასწორობის მუნიციპალურ საბჭოსთან.
2. ინიციატივის წამოჭრა, რომ გენდერული თანასწორობის საბჭოში ქალთა ორგანიზაცია შევიდეს.
3. შეხვედრა ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და თემის ქალებთან, მათ შორის
სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ქალებთან, დევნილ და ეკომიგრანტ ქალებთან.
4. მუნიციპალიტეტისთვის დახმარების გაწევა საჭიროებების შეფასების კვლევაში, რომელიც ერთ-ერთია
დღეს არსებული ვალდებულებებიდან.
5. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებში თემის საჭიროებათა ადვოკატირების ჩართვა.
6. მუნიციპალური საკომუნიკაციო სტრატეგიის შექმნა ქალთა ადგილობრივი ორგანიზაციების, საინიციატივო
ჯგუფებისა და სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მონაწილეობით.
• მუნიციპალიტეტმა უნდა შეიმუშაოს და მიიღოს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა, რომელიც
ხელს უწყობს ქალთა ეკონომიკურ საქმიანობას კრიზისის პერიოდში და რომელიც მოიცავს
პრიორიტეტებს სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის ქალებისთვის, დევნილი,
ეკომიგრანტი ქალებისთვის და ქალებისთვის სხვა მოწყვლადი ჯგუფებიდან. გეგმა უმცირესობათა
ენებზეც უნდა იყოს ხელმისაწვდომი.
• რეაგირების გეგმის განხორციელებისთვის უნდა გამოიყოს კონკრეტული ბიუჯეტი.

COVID-19-თან დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

კონკრეტული ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

ყურადღება უნდა გამახვილდეს მოწყვლად ადამიანებზე, მათ შორის სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის
ქალებზე, დევნილ და ეკომიგრანტ ქალებზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, მარტოხელა
დედებზე, ასევე სხვა ჯგუფებზე, რომლებიც იდენტიფიცირებულები იქნებიან გენდერული თანასწორობის
მუნიციპალური სამოქმედო გეგმის შემუშავების და საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის შემუშავების
პროცესში მონაწილეობის მისაღებად.

პირდაპირი და არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს, ქალთა
ორგანიზაციებისა და სხვა ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
წარმომადგენლები და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე ზემოქმედების მქონე ქალები, სხვადასხვა
ეთნიკური წარმომავლობის ქალები, დევნილი და ეკომიგრანტი ქალები.
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან; 2. შეხვედრა ადგილობრივ ქალთა
ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და ქალებთან, მათ შორის სხვადასხვა
ეთნიკური წარმომავლობის ქალებთან, დევნილ და ეკომიგრანტ ქალებთან; 3. მუნიციპალური საკომუნიკაციო
სტრატეგიის შექმნა; 4. საჭიროებათა შეფასება; 5. ადვოკატირება.
პროექტის შედეგები: ა) მიღებულია გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა, რომელშიც ყურადღება
გამახვილებულია ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე; ბ) სამოქმედო გეგმისთვის გამოყოფილია ბიუჯეტი; გ)
გენდერული თანასწორობის საბჭოს მუშაობაში ჩართულები არიან ქალთა ორგანიზაციები; დ) შექმნილია
მუნიციპალური საკომუნიკაციო სტრატეგიის დოკუმენტი.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

1-2

1-3

4-5

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე

22,000

მუნიციპალიტეტი, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით

21,000

25,000
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პროექტის სახელწოდება

P2-GE02. საკონსულტაციო-საგანმანათლებლო სერვის-ცენტრის შექმნა
ქალების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის განათლება და უნარები გადამწყვეტი მნიშვნელობის
კომპონენტებია. ქალებს შორის დაბალი ეკონომიკური აქტივობა აღინიშნება, რასაც მრავალი მიზეზი
აქვს - ქალების ცოდნა და უნარები ბიზნესის შექმნაში, ბიუჯეტი, ბუღალტერია, მართვა და ნაკლები
ინფორმაცია და წვდომა არსებულ პროგრამებზე. აღსანიშნავია, რომ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები რესპონდენტების 80.6%-ს არა აქვს უმაღლესი განათლება. გაეროს განვითარების პროგრამის
კვლევის მიხედვით, მუნიციპალიტეტში უმაღლესი განათლება ქალი რესპონდენტების 18.8%-ს და
მამაკაცი რესპონდენტების 21.9%-ს აქვს. ასევე აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტების 85.2%-ს არა აქვს
მიღებული პროფესიული განათლება, რაც, სავარაუდოდ, გამოწვეულია მუნიციპალიტეტში პროფესიული
განათლების ცენტრების და პროფესიული განათლების სასწავლებლების არარსებობით. თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში პროფესიული განათლება მიღებული აქვს ქალი რესპონდენტების 16.4%-ს და
მამაკაცი რესპონდენტების 12.5%-ს. ქალი რესპონდენტების 47.5%-ს და მამაკაცების 29.8%-ს ეშინოდათ
მუნიციპალიტეტში ბიზნესის წამოწყების. ქალ რესპონდენტებს ბიზნესის წამოწყება შემდეგი მიზეზების
გამო არ უფიქრიათ: 1. სათანადო რესურსები ბიზნესის წამოსაწყებად - 47.3%; 2. ცოდნის / უნარების
ნაკლებობა -13%; 3. ცხოვრების წესის გამო - 9.4%; 4. შეზღუდვა სოციალური მდგომარეობის გამო - 5.8%;
5. რისკის/წარუმატებლობის შიში - 5.6%. ქალი რესპონდენტების 85.1% და მამაკაცების 73.2% მტკიცედ
ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ქალს სპეციალური დახმარება სჭირდება ბიზნესის წამოსაწყებად.

დასაბუთება

მდგრადი განვითარების მიზნების 4.4 მიზნის მიხედვით, 2030 წლისთვის სახელმწიფოებმა
მნიშვნელოვნად უნდა გაზარდონ იმ ახალგაზრდებისა და ზრდასრული ადამიანების რაოდენობა, ვისაც
აქვს დასაქმებისთვის, ღირსეული სამუშაოსთვის და მეწარმეობისთვის შესაფერისი უნარები, მათ
შორის ტექნიკური და პროფესიული უნარები, ხოლო მდგრადი განვითარების 10.2 მიზნის მიხედვით, 2030
წლისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყველა ადამიანის სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური
ჩართულობის ხელშეწყობა, მიუხედავად მათი ასაკის, სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობის, რასის,
ეთნიკური წარმომავლობის, წარმოშობის, რელიგიური მრწამსის თუ ეკონომიკური მდგომარეობის ან სხვა
სტატუსისა.

რელევანტურობა

მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით შეიქმნება სივრცე ქალებისათვის, სადაც ისინი მიიღებენ
სერვისებს და ინფორმაციას პროგრამების შესახებ, მიიღებენ განათლებას ეკონომიკური საქმიანობის
უკეთესად სამართავად; მათ დახმარება გაეწევათ ბიზნეს-საქმიანობის დაგეგმვასა და მართვაში,
ჩაუტარდებათ ტრენინგები.

განხორციელების გზები

1. საკონსულტაციო-საგანმანათლებლო სერვის-ცენტრის შექმნა მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით;
2. კონკრეტული სერვისებისა და პროგრამების შექმნა და შემუშავება ქალთა გაძლიერებისათვის;
3. ხარისხიანი სერვისების მიწოდება ქალებისა და გოგონებისათვის, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური
უმცირესობების წარმომადგენელი, დევნილი და ეკომიგრანტი ქალებისა და გოგონებისათვის.

ხელშეწყობის მექანიზმები

COVID-19-თან დაკავშირებული
სპეციალური ზომები
კონკრეტული ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, რომელშიც შევლენ ქალები, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური
უმცირესობების წარმომადგენელი, დევნილი და ეკომიგრანტი ქალები, რომლებზეც ზემოქმედება
მოახდინა COVID-19-თან დაკავშირებულმა კრიზისმა, და ამ ჯგუფში მოხდება მათი კონკრეტული
პრობლემებისა და საჭიროებების განხილვა შემდგომი ადვოკატირების მიზნით. ცენტრი აღჭურვილი
იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიებით და COVID-19-ის პანდემიის პერიოდში უზრუნველყოფილი იქნება
ონლაინ სერვისების მიწოდება.
მონაწილეთა შერჩევის პროცესში ჩართულები იქნებიან ყველა ჯგუფის წარმომადგენლები, მათ შორის
სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ქალები, დევნილი და ეკომიგრანტი ქალები.
პირდაპირი ბენეფიციარები: ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართული ქალები და ის ქალები, რომლებსაც
სურთ ამგვარი საქმიანობის დაწყება.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მათი ოჯახები და თემი.

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები: 1. კარგად აღჭურვილი საგანმანათლებლო ცენტრის შექმნა ქალთა გაძლიერებისთვის
და იმ თანამშრომლების ტრენინგი, რომლებიც მართავენ ამ ცენტრის საქმიანობას; 2. ქალებისათვის
კონსულტაციების ჩატარება და მათთვის სერვისებისა და სახელმწიფო და არასახელმწიფო პროგრამების
შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; 3. ტრენინგის პროგრამის შემუშავება ქალთა ეკონომიკური აქტივობის
ხელშეწყობის მიზნით.
პროექტის შედეგები: ა) შექმნილია ცენტრი, რომელიც კარგად მუშაობს ქალთა გაძლიერების
მიმართულებით, და ტრენინგი აქვს ჩატარებული მენეჯმენტის გუნდს; ბ) შემუშავებულია სერვისები/
პროგრამები ქალთა ეკონომიკური განვითარებისთვის; გ) ქალებმა, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგი,
მიიღეს დაფინანსება ან კონსულტაცია ბიზნესის სფეროში.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

1-2

2-3

2-3
2-3

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე

70.000

მუნიციპალიტეტი, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით

80.000
70.000

60.000
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პროექტის სახელწოდება

P2-GE03. ქალთა ოთახების შესაძლებლობების გაძლიერება

დასაბუთება

ქალთა ოთახი მუნიციპალური მომსახურებაა, რომელიც ქალებისა და გოგონების მხარდასაჭერად
შეიქმნა. ქალთა ოთახის მენეჯერი როგორც პირადად, ისე თემში ვიზიტების განმავლობაში
კონსულტაციას უწევს და ინფორმაციას აწვდის ნებისმიერ პირს, რომელიც დაინტერესებულია
სხვადასხვა მუნიციპალური სერვისით. ქალთა ოთახის მენეჯერი თეთრიწყაროში ასევე
პასუხისმგებელია გენდერულ საკითხებზე და გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრია.

რელევანტურობა

ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა, ქალთა ოთახთან და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, შეიმუშავა გაიდლაინი, რომელშიც
დადგენილია ქალთა ოთახის როლი ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაში. ქალთა ოთახის მენეჯერის
კვალიფიკაცია არ არის საკმარისი და საჭიროა მისი გაზრდა. ამას გარდა, ქალთა ოთახი არ აგროვებდა
მონაცემებს ვიზიტორების შესახებ და საჭიროა მონაცემთა ბაზის შექმნა.
ქალთა ოთახის საქმიანობა, რომელიც მიმართულია ქალთა გაძლიერებისკენ, მათ შორის
ეკონომიკური გაძლიერებისკენ, ჩართული უნდა იქნეს გენდერული თანასწორობის სამოქმედო
გეგმაში და მისთვის გამოყოფილი უნდა იქნეს ბიუჯეტი. ვინაიდან თეთრიწყაროს მოსახლეობას
არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და სათემო ჯგუფებისგან მიღებული ინფორმაციის დიდი ნდობა
აქვს, ქალთა ოთახმა, ისევე, როგორც მუნიციპალიტეტმა, უნდა ითანამშრომლოს ამ ორგანიზაციებთან
და გამოიყენოს ისინი მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობაში ინფორმაციის
გამავრცელებლებად. მეორე მხრივ, ქალების 52.4% და მამაკაცების 55.3% ინფორმაციის მიღებას
მუნიციპალური მთავრობისგან ისურვებდა და რადგან ქალთა ოთახი მუნიციპალური სამსახურია,
მოსახლეობის მხრიდან ნდობა მის მიმართაც იქნება.

განხორციელების გზები

1. შეხვედრა ქალთა ოთახის მენეჯერთან და გენდერული თანასწორობის საბჭოს
წარმომადგენელთან;

2. ქალთა ოთახის მენეჯერის მიერ შესაბამისი პროგრამებისა და სერვისების მიმწოდებლების
მონაცემთა ბაზის შექმნა;
3. ქალთა ოთახის მიერ ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბება;
ხელშეწყობის მექანიზმები

4. ქალთა ოთახის მიერ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, დევნილი და ეკომიგრანტი
ქალების მონაცემთა ბაზის შექმნა;

5. ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის
საბჭოს მიერ;
6. ქალთა ოთახის მენეჯერის მიერ არსებული სერვისებისა და შესაძლებლობების შესახებ
ქალებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ენებზე, მათი
ეკონომიკური გაძლიერებისთვის, და ქალების მხარდაჭერა ამ პროგრამებში მონაწილეობის
მისაღებად. ამ პროცესში აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულები ქალთა არასამთავრობო
ორგანიზაციები და სათემო ჯგუფები.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები
კონკრეტული ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

COVID-19-ის მოსალოდნელი მეორე და მესამე ტალღების გათვალისწინებით, მიზანშეწონილი
იქნებოდა, რომ ქალთა ოთახმა გენდერული თანასწორობის საბჭოს და სხვა შესაბამის
დაინტერესებულ მხარეებს მიაწოდოს ინფორმაცია კრიზისის დროს ქალების, მათ შორის დევნილი
და ეკომიგრანტი ქალების, საჭიროებებისა და გამოწვევების, მათ შორის ეკონომიკური გამოწვევების,
შესახებ.
იმ მიზნით, რომ „არავინ დარჩეს მიღმა“, ქალთა ოთახის მენეჯერები პასუხისმგებელნი იქნებიან,
მიაწოდონ ინფორმაცია თემის თითოეულ წევრს, მათ შორის თემის მოწყვლად წევრებს, ეთნიკური
და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელ, დევნილ და ეკომიგრანტ ქალებს, ქალთა
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სათემო ჯგუფების აქტიური მონაწილეობით.

პირდაპირი ბენეფიციარები: ქალები, მათ შორის სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის, დევნილი და
ეკომიგრანტი ქალები, და ქალთა ოთახის მენეჯერები. არაპირდაპირი ბენეფიციარები: თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო.
საჭირო რესურსები: 1. შეხვედრა ქალთა ოთახის მენეჯერთან და გენდერული თანასწორობის
საბჭოს წარმომადგენელთან; 2. სერვისებისა და პროგრამების მონაცემთა ბაზის შექმნა, რომელიც
ითარგმნება ეთნიკური უმცირესობების ენებზე; 3. ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბება;
4. ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ; 5. ქალთა
ეკონომიკური გაძლიერებისთვის არსებული შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება
თემის სხვადასხვა ჯგუფს შორის ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სათემო ჯგუფების
მონაწილეობით.
პროექტის შედეგები: ა) შექმნილია სერვისებისა და პროგრამების მონაცემთა ბაზა და
თარგმნილია ეთნიკური უმცირესობების ენებზე; ბ) შექმნილია ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმა;
გ) უზრუნველყოფილია მუნიციპალური მხარდაჭერა და გამოყოფილია ბიუჯეტი კონკრეტული
აქტივობებისათვის; დ) მოსახლეობა ინფორმირებულია ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის
არსებული სერვისებისა და პროგრამების შესახებ.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

1-5

1-5

1-5

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე

17,000

მუნიციპალიტეტი, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით

15,000

18,000
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P2-GE04. საზოგადოების ავტორიტეტულ მამაკაცებსა და ქალებს შორის გენდერული
საკითხების გათვალისწინების მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანია

პროექტის სახელწოდება

დასაბუთება

საზოგადოებაში ქალების მიმართ სტერეოტიპული დამოკიდებულება არსებობს. ქალების ორმაგი
სამუშაო დატვირთვა და აუნაზღაურებელი სამუშაო ზღუდავს შესაძლებლობებს ქალებისათვის და
ადაბლებს მათ რწმენას საკუთარ ძალებში, ეს ყველაფერი კი ამცირებს ქალების შესაძლებლობას,
მონაწილეობა მიიღონ საზოგადოებრივ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში.

განხორციელების გზები

კამპანია გავრცელდება ყველა თემზე, და არა მხოლოდ მუნიციპალურ ცენტრზე. ამ პროცესში
ჩართულები უნდა იყვნენ ადგილობრივი მთავრობა და საზოგადოებისთვის ავტორიტეტული ქალები
და მამაკაცები, ასევე ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციები.

ხელშეწყობის მექანიზმები

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები
კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

ცნობიერების ამაღლების კამპანია უნდა გავრცელდეს ყველა თემზე, მათ შორის მოწყვლად
მოსახლეობაზე. თითოეულ თემში იდენტიფიცირებულები იქნებიან თემისთვის ავტორიტეტული
ადამიანები, მათ შორის ქალები და მამაკაცები ეთნიკური უმცირესობების საცხოვრებელი
ადგილებიდან. მედია-კამპანია გაიმართება იმ ადგილებშიც, სადაც დევნილი და ეკომიგრანტი
ქალები ცხოვრობენ.

COVID-19-ის პანდემიამ შეზღუდა ქალებისთვის ზოგიერთ სერვისსა და ინფორმაციაზე წვდომა.
ინფორმაციის გავრცელების კამპანიაში, მათ შორის თემისთვის ავტორიტეტულ ადამიანებს,
დევნილ, ეკომიგრანტ და ეთნიკური თემის წარმომადგენლებს შორის ინფორმაციის გავრცელებაში
ჩართულები იქნებიან საზოგადოებისთვის ავტორიტეტული ადამიანები.
ეს აქტივობა უზრუნველყოფს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი
ქალებისა და მამაკაცების, დევნილი და ეკომიგრანტი ქალების და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა
თემის სხვა მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობას.
პირდაპირი ბენეფიციარები: საზოგადოებისთვის ავტორიტეტული ადამიანები, სხვადასხვა
ეთნიკური წარმომავლობის და რელიგიური მრწამსის ქალები და გოგონები, დევნილი და
ეკომიგრანტი ქალები; არაპირდაპირი ბენეფიციარები: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.
საჭირო რესურსები: 1. საზოგადოებისთვის ავტორიტეტული ადამიანების იდენტიფიცირება;
2. საზოგადოებისთვის ავტორიტეტული ადამიანების ტრენინგი; 3. კამპანიის ჩატარება,
განსაკუთრებით ქალთა აქტივიზმისთვის მნიშვნელოვან დღეებში; 4. საზოგადოებისთვის
ავტორიტეტული ადამიანების ჩართვა მუნიციპალიტეტის აქტივობებში.
პროექტის შედეგები: ა) სხვადასხვა თემში, მათ შორის დევნილ და ეკომიგრანტ ქალებს
შორის, შექმნილია საზოგადოებისთვის ავტორიტეტული ქალებისა და მამაკაცების მონაცემთა
ბაზა; ბ) გენდერული საკითხების მნიშვნელობის გაცნობიერების გაზრდა საზოგადოებისთვის
ავტორიტეტულ ადამინებს შორის; გ) საზოგადოებისთვის ავტორიტეტული ადამიანების ჩართვა
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების კამპანიაში, ასევე გენდერული თანასწორობის საბჭოს
პოლიტიკასთან დაკავშირებულ აქტივობებში.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

1-4

2-4

2-4

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე

19,000

მუნიციპალიტეტი, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით

17,000

22,000
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პროექტის სახელწოდება

P2-GE05. ქალთა ინიციატივებისა და სათემო ჯგუფების ხელშეწყობა

დასაბუთება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია და
საინიციატივო ჯგუფია. არ არსებობს კონკრეტულად ქალთა ორგანიზაციები და ქალთა საკითხები
უმეტესად საინიციატივო ჯგუფების და/ან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივობებში და
პროგრამებშია ჩართული. არცერთი მათგანი არ მონაწილეობს გენდერული თანასწორობის საბჭოს
და ქალთა ოთახების მუშაობაში. ამას გარდა, უნდა აღინიშნოს, რომ მოსახლეობაში ქალთა და სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ მაღალი ნდობა აღინიშნება.

რელევანტურობა

ქალთა ორგანიზაციების ჩართულობის როლზე პეკინის სამოქმედო პლატფორმა მიუთითებს. გარდა
ამისა, მუნიციპალიტეტებს აქვთ ვალდებულება, გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმების
დაგეგმვის და განხორციელების პროცესებში უზრუნველყონ სამოქალაქო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების, ქალთა ორგანიზაციებისა და ავტორიტეტული ქალების მონაწილეობა.

განხორციელების გზები

პროცესში ჩარულები იქნებიან საზოგადოებაში ავტორიტეტული ქალები, ასევე ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი და თემი, მათ შორის ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების, დევნილებისა და
ეკომიგრანტების წარმომადგენლები. გრანტები გაიცემა ქალთა საინიციატივო ჯგუფებისთვის
მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით.
1. სათემო ჯგუფების ჩამოყალიბების ინიცირება;

ხელშეწყობის მექანიზმები

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

კონკრეტული
ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

2. სათემო ჯგუფების ინიციატივების ხელშესაწყობად გრანტების გაცემა მუნიციპალიტეტთან
თანამშრომლობით;
3. მუნიციპალური პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა
და სათემო ორგანიზაციების ჩართულობის ხელშესაწყობად ინფორმირებულობის ამაღლების
აქტივობების ჩატარება და წარმატების ისტორიების გაზიარება.

COVID-19-ის ახალი ტალღების შემთხვევაში კრიზისის განმავლობაში ხელი შეეწყობა ქალთა
განსაკუთრებული საჭიროებების დაკმაყოფილებას. ინფორმაცია და სხვა მასალები ეთნიკური
უმცირესობების ენებზეც გავრცელდება.

ქალთა ოთახების მენეჯერები და ყველა თემის ადმინისტრაციული ერთეულების მერის
წარმომადგენლები ინფორმირებულები იქნებიან სათემო ჯგუფებში ჩართვის შესაძლებლობების
და ა.შ. შესახებ.
პირდაპირი ბენეფიციარები: ავტორიტეტული ქალები თემებიდან, მათ შორის ეთნიკური და
რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები, დევნილი და ეკომიგრანტი ქალები;
არაპირდაპირი ბენეფიციარები: თემი და ქალების ოჯახები.

საჭირო რესურსები: 1. სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის, დევნილი და ეკომიგრანტი
საზოგადოებისთვის ავტორიტეტული ქალების იდენტიფიცირება; 2. ქალების ინფორმირება
სათემო ორგანიზაციების შესახებ; 3. სათემო ორგანიზაციების ჩამოყალიბების ინიცირება; 4.
სათემო ორგანიზაციების შესაძლებლობათა გაძლიერება; 5. მცირე გრანტების გაცემა სათემო
ორგანიზაციათა ინიციატივების ხელშესაწყობად; 6. მუნიციპალური პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში
სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების/სათემო ორგანიზაციების ჩართულობის
ხელშეწყობა.
პროექტის შედეგები: 1. შექმნილი სათემო ორგანიზაციები; 2. საკუთარ ძალებში დარწმუნებული
საზოგადოებისთვის ავტორიტეტული ქალები, რომელთა ინფორმირებულობის დონე გაიზარდა;
3. გაცემული გრანტები და მხარდაჭერილი ინიციატივები; 4. გენდერული თანასწორობის საბჭოში
და მუნიციპალური პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში ჩართული სამოქალაქო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციები/სათემო ორგანიზაციები.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

1-6

1-6

1-6

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე

45,000

მუნიციპალიტეტი, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით

40,000
50,000
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P2-GE06. არაფორმალური საგანმანათლებლო კურსები ბავშვებისათვის ქალებისა და მათი
ოჯახების მხარდასაჭერად

პროექტის სახელწოდება

ის ფაქტი, რომ ქალებს ორმაგი სამუშაო ტვირთი აწევთ, ხელს უშლის მათ ეკონომიკურ ცხოვრებაში
აქტიურ მონაწილეობაში და ზღუდავს მათი განვითარების შესაძლებლობებს. მათ შვილებსაც
შეზღუდული აქვთ წვდომა არაფორმალურ განათლებაზე, ვინაიდან მუნიციპალიტეტში არ არის
არასამთავრობო ორგანიზაციები.

დასაბუთება

მდგრადი განვითარების 5.4 მიზნის მიხედვით, აღიარებული და დაფასებული უნდა იქნეს ქალების
აუნაზღაურებელი ზრუნვის და საოჯახო საქმიანობა სახელმწიფო სერვისების, ინფრასტრუქტურისა
და სოციალური დაცვის პოლიტიკის უზრუნველყოფით. ბავშვებისათვის არაფორმალური
განათლების სივრცის შექმნით ქალები ოდნავ „განთავისუფლდებიან“ ამ მოვალეობისაგან და
პირადი განვითარების შესაძლებლობაც მიეცემათ.

რელევანტურობა

ბავშვებისათვის სხვადასხვა ჯგუფის (ასაკის მიხედვით) და არაფორმალური განათლების
პროგრამის შექმნა, მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით, ქალთა ოთახის სივრცეში, რომელიც
გამოიყოფა ქალებისა და ბავშვებისათვის.

განხორციელების გზები

• მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან შეხვედრა;

ხელშეწყობის მექანიზმები

• არაფორმალური განათლების ინოვაციური პროგრამის შექმნაზე კონკურსის გამოცხადება.

COVID-19-თან დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

COVID-ის ახალი ტალღების შემთხვევაში შემუშავებული პროგრამა ონლაინ ჩატარდება.

კონკრეტული ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

შეიქმნება სპეციალური ჯგუფები, რომლებშიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები
შევლენ.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების აღწერა

პირდაპირი ბენეფიციარები: ბავშვები; არაპირდაპირი ბენეფიციარები: ქალები და მათი ოჯახები.

საჭირო რესურსები: 1. შეთანხმება მუნიციპალიტეტთან ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით; 2.
არაფორმალური განათლების ინოვაციური პროგრამის შექმნაზე კონკურსის გამოცხადება; 3.
პროგრამის განხორციელება ქალთა ოთახში გამოყოფილ სივრცეში.
პროექტის შედეგები: ა) შემუშავებულია ინოვაციური პროგრამა; ბ) ბავშვები, რომელთა
ინფორმირებულობის დონე გაზრდილია.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა
N

1-3

1-3

1-3

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

პასუხისმგებელი მხარე

20,000

მუნიციპალიტეტი, პასუხისმგებელ
მხარეებთან კოორდინირებით

15,000

25,000
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P2 - (საზოგადოება) - (გენდერული ასპექტი) - შედეგების ჩარჩო
შეჯამება
პროგრამის მიზანი: ქალთა ეკონომიკური აქტივობის გაძლიერება და გაუმჯობესებული პირობები
ეკონომიკურ ცხოვრებაში მათი ჩართვისათვის

მაჩვენებლები, რომელთა ობიექტურად
შემოწმებაა შესაძლებელი

შემოწმების საშუალებები

მნიშვნელოვანი დაშვებები

მიზნის მიღწევის საზომი:

• გამოყოფილი მუნიციპალური ბიუჯეტი
• იმ ქალების / სათემო ორგანიზაციების /
მეწარმეების ჩამონათვალი, ვინც მიიღო
სარგებელი მუნიციპალური, სახელმწიფო
და არასახელმწიფო მხარეებისგან
• სამოქალაქო საზოგადოებრივი
ორგანიზაციებისა და სახალხო
დამცველის დამოუკიდებელი შეფასების
ანგარიშები

• ძირითადი დაშვებაა, რომ
მუნიციპალიტეტისთვის ქალთა
გაძლიერება იქცევა პრიორიტეტად და
გაგრძელდება პროგრამები, რომლებიც
ხელს უწყობს ქალთა პირობების
გაუმჯობესებას
• კიდევ ერთი ძირითადი დაშვებაა,
რომ ქალებისა და გოგონებისათვის
ხელმისაწვდომი იქნება სხვა
სახელმწიფო და არასახელმწიფო
სერვისები

პროექტის მიზანი:

• ქალთა ინიციატივები და ჩართულობა
მათი ეკონომიკური განვითარების
მიზნით

• ქალთა წინადადებები
• ქალთა ოთახის მონაცემთა ბაზა
ეკონომიკურად აქტიური ქალების
შესახებ

• ძირითადი დაშვებაა, რომ ქალები
იმდენად იქნებიან დარწმუნებულები
საკუთარ ძალებში, რომ დაიწყონ
ეკონომიკური საქმიანობა

პროექტის შედეგები:

• მიღებული გენდერული თანასწორობის
სამოქმედო გეგმა, რომლის
პროგრამებისა და ინფორმირებულობის
გაზრდის ნაწილში ყურადღება
გამახვილებულია ქალთა ეკონომიკურ
გაძლიერებაზე
• სულ მცირე 8,000 ლარია გამოყოფილი
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის
• ქალთა გაძლიერებისთვის შექმნილია
საგანმანათლებლო ცენტრი
• წელიწადში 80-მდე ქალი გადის
ტრენინგს
• 500-მდე ქალი, რომლებმაც გაიარეს
კონსულტაციები
• ქალთა ოთახის მომხმარებელთა სულ
მცირე 10%-მა ისარგებლა პროგრამებითა
და სერვისებით მონაცემთა ბაზიდან
• სულ მცირე 5,000-6,000 ლარია
გამოყოფილი ქალთა ოთახის
კონკრეტული აქტივობებისთვის
• შექმნილია საკომუნიკაციო სტრატეგია,
რომელშიც ჩართულები არიან ქალთა
ორგანიზაციები და განსაზღვრულია
კომუნიკაციის არხები
• შექმნილია სულ მცირე 15 სათემო
ორგანიზაცია
• გაცემულია სულ მცირე 5 გრანტი
ინიციატივებისთვის
• გამოყოფილია სულ მცირე 10,000 ლარი
სათემო ორგანიზაციათა ინიციატივების
გრანტებისათვის

• პროექტის ანგარიშები
• პერიოდული შეფასებები

• ძირითადი დაშვებაა, რომ
მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტია
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება,
გამოყოფილია ბიუჯეტი და
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა,
განსაკუთრებით ქალები, იღებენ
განათლებას და ინფორმაციას
საკუთრების უფლებების და
კრედიტების შესახებ და სარგებლობენ
პროგრამებითა და სერვისებით
მონაცემთა ბაზიდან
• კიდევ ერთი ძირითადი დაშვებაა,
რომ მუნიციპალური პროგრამები
დაგეგმილია ქალებისა და გოგონების
ინფორმირებული მონაწილეობით
• კიდევ ერთი ძირითადი დაშვებაა,
რომ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები
მამაკაცები და რელიგიური ლიდერები
უკეთესად აცნობიერებენ გენდერული
საკითხების მნიშვნელობას

1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
jobs, dependence on subsistence farming

ქალთა პირობების გაუმჯობესება, რათა მათ ხელი მიუწვდებოდეთ განათლებაზე, ინფორმაციასა
და ეკონომიკურ ცხოვრებასა და საქმიანობაში მონაწილეობის შესაძლებლობებზე
• მიღებულია გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა, რომელშიც ყურადღება ქალთა
ეკონომიკურ გაძლიერებაზეა გამახვილებული
• სამოქმედო გეგმისთვის გამოყოფილია ბიუჯეტი
• გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობაში ჩართულია ქალთა ორგანიზაციები
• მიღებულია მუნიციპალური საკომუნიკაციო სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელშიც აღიარებულია
ადგილობრივი ქალთა ორგანიზაციების პოზიტიური რეპუტაცია და პოტენციალი
• შექმნილია ცენტრი, რომელიც კარგად ფუნქციონირებს ქალთა გაძლიერების თვალსაზრისით,
და მენეჯმენტის გუნდი, რომელსაც გავლილი აქვს ტრენინგი
• შექმნილია სერვისები / პროგრამა ქალთა ეკონომიკური განვითარებისთვის
• ქალები, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგი, მიიღეს დაფინანსება ან ბიზნეს-კონსულტაცია
• უმცირესობათა ენებზე შექმნილია პროგრამების და სერვისების მონაცემთა ბაზები
• შექმნილია ქალთა ოთახის სამოქმედო გეგმა
• მუნიციპალური მხარდაჭერა და საბიუჯეტო ასიგნებები კონკრეტული აქტივობებისთვის
• მოსახლეობა ინფორმირებულია ქალთა გაძლიერებისკენ მიმართული არსებული სერვისებისა
და პროგრამების შესახებ
• სხვადასხვა თემში შექმნილია საზოგადოებისთვის ავტორიტეტული ქალებისა და მამაკაცების
მონაცემთა ბაზები
• საზოგადოებისთვის ავტორიტეტულ ადამიანებს შორის გაზრდილია გენდერული საკითხების
მნიშვნელობის გაცნობიერება
• საზოგადოებისთვის ავტორიტეტული ადამიანები ჩართულები არიან მოსახლეობის
ინფორმირების კამპანიაში და მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის პოლიტიკასთან
დაკავშირებულ საქმიანობაში
• შექმნილია სათემო ორგანიზაციები
• ლიდერი ქალები, რომელთა ინფორმირებულობა გაზრდილია და გაზრდილია, ასევე, მათი
რწმენა საკუთარ ძალებში
• გაცემული გრანტები და მხარდაჭერილი ინიციატივები
• გენდერული თანასწორობის საბჭოში და მუნიციპალური პოლიტიკის შექმნაში ჩართული
სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და სათემო ორგანიზაციები
• შემუშავებულია ინოვაციური პროგრამა
• ბავშვები, რომელთა ინფორმირებულობა გაზრდილია
რესურსები. აქტივობები და რესურსების ტიპები:

პროგრამების შემუშავება და განხორციელება P2-ის ფარგლებში (P2-GE01-დან P2-GE06-ის
ჩათვლით), რომლებიც გულისხმობს: ა) მუნიციპალურ პროგრამებში გენდერული საკითხების
მეინსტრიმინგს; ბ) საკონსულტაციო-საგანმანათლებლო სერვის-ცენტრის შექმნას ქალთა
ეკონომიკური ა ქტივობის ხელშესაწყობად; გ) ქალთა ოთახების შესაძლებლობების გაძლიერებას;
დ) საინფორმაციო კამპანიას საზოგადოებისთვის ავტორიტეტულ ქალებსა და მამაკაცებს შორის
გენდერული საკითხების მნიშვნელობის შესახებ; ე) ქალთა ინიციატივებისა და სათემო ჯგუფების
მხარდაჭერას; ვ) არაფორმალური საგანმანათლებლო კურსების შემოღებას ბავშვებისათვის
ქალებისა და მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით.

გამოყოფილი მუნიციპალური
ფინანსური რესურსები/სახელმწიფო
და არასახელმწიფო მხარეების მიერ
ქალებისათვის შეთავაზებული სერვისები
და იმ ქალების/გოგონების რაოდენობა,
ვინც მიიღო და ისარგებლა ამ სერვისებით

• უნდა შემუშავდეს

• პროექტის ანგარიშები და ბიუჯეტები

•

•

ძირითადი დაშვებაა, რომ ქალები
მობილიზებულები არიან და მზად
არიან, მიიღონ სერვისები და
ეკონომიკურად გაძლიერდნენ
კიდევ ერთი ძირითადი დაშვებაა,
რომ მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს
ქალთა მონაწილეობას ეკონომიკურ
ცხოვრებაში და მამაკაცებს უკეთესად
აქვთ გაცნობიერებული გენდერული
საკითხების მნიშვნელობა
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P3 – (გარემო) - ინტერვენციები
პროექტის სახელწოდება

P3-EN01 – გარემოს და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის მხარდაჭერა

დასაბუთება

ინტერვენციის მიზანია გარემოს და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის პოლიტიკასთან, პრაქტიკასა და
ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ცოდნის, შესაძლებლობების გაუმჯობესება და მათი გამოყენება თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტში. გარემოს დაცვის სფეროში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მუნიციპალურ მყარ ნარჩენებს,
ვინაიდან მუნიციპალური ნარჩენები ყველაზე დიდ ზემოქმედებას ახდენს ყველა ბუნებრივ რესურსზე და აფერხებს
სოფლის განვითარებას (სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და ა.შ.). ბუნებრივი რესურსების მართვის თვალსაზრისით
ყურადღება დაეთმობა მსუბუქ და მკაცრ ზომებს, რომლებიც აღმოფხვრიან/შეამცირებენ ანთროპოგენულ და ბუნებრივ
ზემოქმედებას წყლის, მიწის და ბიოლოგიურ რესურსებზე.

რელევანტურობა

ინტერვენცია მიმართული იქნება გარემოს (კერძოდ, ნარჩენების მართვის) და ბუნებრივი რესურსების (წყლის, მიწისა
და ბიოლოგიური რესურსების, მათ შორის ტყეების) მართვის ძირითად საკითხებზე და მათი ზოგიერთი ძირითადი და
ძირეული მიზეზის აღმოფხვრაზე, რომლებიც იდენტიფიცირებულია წინამდებარე შეფასების ფარგლებში ჩატარებული
ზეგავლენა-ზემოქმედების და პრობლემების ხის სწრაფი ანალიზით. ისინი პრიორიტეტებად არის დასახელებული
სხვადასხვა ეროვნულ და ადგილობრივ სტრატეგიებში, როგორიცაა გარემოს დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა,
სოფლის, სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის, რეგიონული, ტურიზმის, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული, ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიები, მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა. გარდა ამისა, ადგილობრივი დაინტერესებული
მხარეებისა და ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის წევრების მიერ, ENPARD 2 და ENPARD 3-ის ფარგლებში ჩატარებული
კონსულტაციების დროს, მოცემული ინტერვენციის ფარგლებში განსახორციელებელი ზომები პრიორიტეტულად იქნა
მიჩნეული.

განხორციელების გზები

გარემოს დაცვის საკითხებზე ქვეყნის მასშტაბით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია/ორგანიზაციები, რომლებსაც
აქვთ დიდი გამოცდილება ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებულ მართვასა და ქსელურ მუშაობაში ადგილობრივ
არასამთავრობო ორგანიზაციასთან/ორგანიზაციებთან, მუნიციპალიტეტთან და ადგილობრივ სამოქმედო ჯგუფთან
თანამშრომლობის საფუძველზე. მცირემასშტაბიანი ინიციატივები (მცირე გრანტები) უნდა უზრუნველყოფდეს
თანადაფინანსებას პროექტის მხარდამჭერებისგან/გრანტის მიმღებებისგან ნაღდი ფულით ან ნატურით. ნებადართული
იქნება თანადაფინანსება ნებისმიერი შემდეგი წყაროდან: სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტი, კერძო ინვესტიცია,
არასამთავრობო ორგანიზაციის/შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის დაფინანსება, საერთაშორისო დონორებისგან
მიღებული დაფინანსება. პროექტის განხორციელება შეიძლება გაეროს განვითარების პროგრამის/გლობალურ
გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამასთან, ENPARD-3-თან, ასევე გაეროს განვითარების პროგრამის/
გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის სხვადასხვა საფრთხის ადრეული შეტყობინებების სისტემის პროექტთან
თანამშრომლობით, რომელიც იმუშავებს ქვეყნის დაახლოებით 100 მოწყვლად თემთან ბუნებრივი რესურსების
ინტეგრირებული მართვის და კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის საკითხებზე.

ხელშეწყობის მექანიზმები

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რეგიონული განვითარების და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის, ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის, სათემო ორგანიზაციების/სათემო საინიციატივო ჯგუფების,
სხვა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და კერძო სექტორის ერთობლივი ძალისხმევით შესაძლებელია
შეთანხმებული მოქმედება პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის.

COVID-19-თან დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არ არის იდენტიფიცირებული.

კონკრეტული ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ფერმერებთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობათ სასოფლო თემებს,
სკოლის მოსწავლეებსა და ქალებს.

პირდაპირი და არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პროგრამის პირდაპირი ბენეფიციარები არიან ადგილობრივი თემები, სადაც განხორციელდება საპილოტე აქტივობები,
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ფერმერები, ეროვნული სატყეო სააგენტოს/გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს თეთრიწყარო-ბაკურიანის მეტყევეობის განყოფილება, ალგეთის დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაცია,
სკოლის მოსწავლეები, ქალები. არაპირდაპირი ბენეფიციარი იქნება მთლიანად საზოგადოება.

საჭირო რესურსების და პროექტის
შედეგების აღწერა

საჭირო რესურსები:
• კონსულტანტები საველე და კაბინეტური კვლევების ჩასატარებლად და პოლიტიკის დოკუმენტების შესაქმნელად;
• შეხვედრები, კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან;
• ტრენინგები, საგანმანათლებლო ინფორმაცია და სარეკლამო მასალები;
• შეხვედრები და კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან;
• მცირე გრანტები სათემო ინიციატივებისთვის;
• ეკოჯილდოები.
შედეგები და პროექტის დაგეგმილი შედეგები:
1.1 პრიორიტეტულ ადგილებში ჩატარებული ბუნებრივ რესურსებთან დაკავშირებული კვლევები - სულ მცირე 4 კვლევა
ზამთარში მიწის, ტყის და ბიომრავალფეროვნების მართვის, მათ შორის, დაცული ტერიტორიის ტყის ინვენტარიზაციის
და ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის საკითხებზე;
1.2 პრიორიტეტულ ადგილებში შემუშავებული პოლიტიკის/დაგეგმვის ჩარჩოები - სტრატეგიის/დაგეგმვის სულ მცირე 4
დოკუმენტი;
1.3 კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხრეებთან პრიორიტეტული ჩარევებისა და სხვა საკითხების შესახებ –
სულ მცირე 8 კონსულტაცია;
1.4 გარემოს და ბუნებრივი რესურსების მართვის მცირემასშტაბიანი სათემო ინიციატივები - ოცივე ადმინისტრაციულტერიტორიულ ერთეულში, სახელმწიფო ტყეებში, ალგეთის დაცულ ტერიტორიაზე და ა.შ. უნდა განხორციელდეს
გარემოს მდგრადი მართვის და ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვის სულ მცირე 11 ინიციატივა;
1.5 ინფორმირებულობის ამაღლების სემინარები ადგილობრივი თემებისა და დაინტერესებული მხარეებისთვის – სულ
მცირე 5 სემინარი;
1.6 ეკოკლუბები/სკოლის მოსწავლეთა ინიციატივები:
o ინფორმირებულობის ამაღლების სულ მცირე 20 სემინარი/ტრენინგი, კონსულტაცია, შეხვედრა;
o გარემოსთან დაკავშირებული ინფორმირებულობის ამაღლების ადგილზე ჩატარებული სულ მცირე 4 აქტივობა
(მაგალითად, დასუფთავება, გამწვანება და ა.შ.);
o სულ მცირე 4 კვლევითი/საგანმანათლებლო ექსკურსია;
o სულ მცირე 20 ეკოჯილდო ეკოკლუბების წევრი და არაწევრი სკოლების მოსწავლეებისთვის.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა

N

1.1

1.2

1.3

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯი (ლარი)

200,000
60,000
40,000

1.4

900,000

1.6

125,000

1.5

სულ:

25,000

1,350,000

პასუხისმგებელი მხარე

ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი
არასამთავრობო ორგანიზაცია
ადგილობრივ არასამთავრობო
ორგანიზაციასთან პარტნიორობით
და შესაბამის ეროვნულ
ხელისუფლებასთან, ადგილობრივ
მუნიციპალიტეტთან, ადგილობრივ
სამოქმედო ჯგუფთან და
ადგილობრივ თემებთან მჭიდრო
თანამშრომლობით.
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P3-EN02 – თემის მხარდაჭერა კლიმატით განპირობებული ბუნებრივი საფრთხეების
მიმართ მდგრადობის გაძლიერების საკითხში

პროექტის სახელწოდება

დასაბუთება

ინტერვენციის მიზანია ადგილობრივი მოსახლეობის მდგრადობის გაძლიერება კლიმატით განპირობებული ბუნებრივი
საფრთხეების - ღვარცოფის, მეწყრის, წყალმოვარდნის, ზვავის, ტყის ხანძრების - მიმართ, რომლებიც მოქმედებს ბუნებრივ
რესურსებსა და ეკონომიკის აქტივებზე და იწვევს ადგილობრივი გარემოს გაუარესებას და საარსებო წყაროების დაკარგვას,
სოფლად სიღარიბის მიზეზი ხდება და ხელს უშლის სოფლის განვითარებას. ინტერვენცია ფოკუსირებული იქნება კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაციის/კატასტროფების რისკების შემცირების შესახებ მიზნობრივ მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი
ეროვნული ხელისუფლების (ტყისა და ალგეთის დაცული ტერიტორიის რეინჯერები), ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და
თემების, მათ შორის სკოლის მოსწავლეების, ინფორმირებულობის ამაღლებაზე, პრევენციის, მზადყოფნისა და რეაგირების
შესაძლებლობის განვითარებაზე. ეს მიიღწევა ცოდნის ამაღლებით (კლიმატის ცვლილების მიმართ მოწყვლადობისა და რისკების
შეფასების არსებული კვლევა, კატასტროფების მიმართ მზადყოფნის უნარების ჩამოყალიბება, ჰიდრომეტრული, გეოლოგიური
და აგრომეტეოროლოგიური მონიტორინგის ქსელის ჩამოყალიბება / გაფართოება და კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/
კატასტროფების რისკების შემცირების ისეთი ზომების შექმნისა და დანერგვის ხელშეწყობა, როგორიცაა სანიაღვრე სისტემების
რეაბილიტაცია/მშენებლობა, მდინარის ნაპირების გასამაგრებელი კონსტრუქციები, ფერდობების სტაბილიზება, ეროზიის
კონტროლის ზომები, ტყის ჩაყრა/აღდგენა და ა.შ.

რელევანტურობა

ინტერვენცია მიმართული იქნება კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/კატასტროფების რისკების შემცირების იმ
ძირითადი საკითხების მოგვარებაზე, რომლებიც ადგილობრივი გარემოს, ბუნებრივი რესურსების და ეკონომიკური აქტივების
დეგრადირების ძირითად მიზეზებს წარმოადგენს. კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია/კატასტროფების რისკების შემცირება,
როგორც კლიმატთან დაკავშირებული მოქმედებების ნაწილი, გარემოს ეროვნული სამოქმედო გეგმის, სოფლის და სოფლის
მეურნეობის განვითარების სტრატეგიების, კატასტროფების რისკების შემცირების ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო
გეგმის, რეგიონული განვითარების სტრატეგიის, ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის და მდინარეების ჭოროხისაჭარისწყალის აუზის მართვის გეგმის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია. გარდა ამისა, კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია/
კატასტროფების რისკების შემცირება ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად იქნა დადგენილი ადგილობრივი დაინტერესებული
მხარეების, მათ შორის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის წევრების მიერ ENPARD 2 და ENPARD 3-ის ფარგლებში ჩატარებული
კონსულტაციებისას.

განხორციელების გზები

ქვეყნის მასშტაბით გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადგილობრივ არასამთავრობო
ორგანიზაციასთან / ორგანიზაციებთან პარტნიორობით და გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან / გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროსთან, ეროვნულ სატყეო საგენტოსთან (გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
დაქვემდებრებული უწყება), საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსთან (შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებრებული
უწყება), ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან, სათემო ორგანიზაციებთან / ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და
ადგილობრივ სამოქმედო ჯგუფთან მჭიდრო თანამშრომლობით. პროექტი შეიძლება განხორციელდეს გაეროს განვითარების
პროგრამის/გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მრავალმხრივი საფრთხეების ადრეული შეტყობინების სისტემების
პროექტთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე.

ხელშეწყობის მექანიზმები

ეროვნული და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ცენტრალური მთავრობის - გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს/შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის და კერძო
სექტორის ერთობლივი ძალისხმევით შესაძლებელია შეთანხმებული მოქმედება პროექტის წარმატებით განსახორციელებლად.

COVID-19-თან
დაკავშირებული
სპეციალური ზომები

არ არის იდენტიფიცირებული.

კონკრეტული ღონისძიებები
სპეციფიკური ჯგუფების
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად

მთავრობასა და ადგილობრივ თემებთან ერთად განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობათ სკოლის მოსწავლეებსა და ქალებს.

პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ბენეფიციარების აღწერა

პროგრამის პირდაპირი ბენეფიციარები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, ადგილობრივი თემები, მათ შორის
ახალგაზრდები, ფერმერები, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სკოლის მოსწავლეები. არაპირდაპირი
ბენეფიციარები.

საჭირო რესურსების და
პროექტის შედეგების
აღწერა

საჭირო რესურსები:
• კონსულტანტებმა უნდა ჩაატარონ კლიმატის ცვლილებისადმი მოწყვლადობის და კატასტროფების რისკების შეფასება და
ჩამოაყალიბონ პოლიტიკასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები;
• კონსულტანტებმა ხელი უნდა შეუწყონ კატასტროფისადმი მზადყოფნის და მასზე რეაგირების გეგმის და კლიმატის
ცვლილებისადმი ადაპტაციის/კატასტროფების რისკების შემცირების გეგმის შემუშავებას;
• შეხვედრები, ტრენინგები, კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის ახალგაზრდებთან;
• ტრენინგის, საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მასალები;
• ჰიდრომეტეოროლოგიური, გეო-საფრთხეების მონიტორინგის აღჭურვილობა (დაქანების საზომები, დოპლერის/ვიდეო
დაკვირვების ხელსაწყოები), ასევე აგრომეტეოროლოგიური აღჭურვილობა;
• კონსულტანტებმა უნდა ჩამოაყალიბონ კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/კატასტროფების რისკის შემცირების
სტრუქტურული და არასტრუქტურული ზომები და მონიტორინგი გაუწიონ მათ განხორციელებას;
• მცირე გრანტები კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/კატასტროფების რისკების შემცირების სტრუქტურული და
არასტრუქტურული ზომებისთვის ადგილზე.
პროექტის შედეგები:
1.1 კლიმატის ცვლილებისა და მოწყვლადობის, საფრთხეებისა და რისკების განსაზღვრა და შეფასება, მათ შორის შეფასება
თითოეული თემისთვის – 1 კვლევა;
1.2 კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/კატასტროფების რისკების შემცირების პოლიტიკის/დაგეგმვის დოკუმენტები –
კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/კატასტროფების რისკების შემცირების/მდგრადობის 1 გეგმა და კატასტროფისადმი
მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების 1 გეგმა;
1.3 კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/კატასტროფების
რისკების შემცირების და პრიორიტეტული ჩარევების, ასევე, კატასტროფისადმი მზადყოფნის და მასზე რეაგირების საკითხების
შესახებ – სულ მცირე 4 კონსულტაცია;
1.4 ინფორმირებულობის ასამაღლებელი სემინარები და ტრენინგები ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეებისთვის – სულ
მცირე 43 ტრენინგი/სემინარი:
o 23 (20 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, თეთრიწყარო-წალკის სატყეო
განყოფილების და ალგეთის დაცული ტერიტორიის თანამშრომლების ჩათვლით);
o 20 საჯარო სკოლებში/თითოეული ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ეკოკლუბებისთვის.
1.5 ჰიდრომეტეოროლოგიური, გეოლოგიური და აგრომეტეოროლოგიური აღჭურვილობის შეძენა და დამონტაჟება – 2
ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგური და 2 ჰიდრომეტეოროლოგიური ბოძი, დაქანების მზომები, დოპლერები (სულ მცირე 20
ერთეული), ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობა;
1.6 კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/კატასტროფების რისკების შემცირების სულ მცირე 22 ინიციატივა ადგილზე.

განხორციელების სავარაუდო განრიგი და ხარჯთაღრიცხვა

N
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

სულ:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

სავარაუდო ხარჯები (ლარი)

40,000
20,000
20,000
60,000
900,000
900,000

1,940,000

პასუხისმგებელი მხარე

ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი
არასამთავრობო ორგანიზაცია ადგილობრივ
არასამთავრობო ორგანიზაციასთან
პარტნიორობით და შესაბამის ეროვნულ
ხელისუფლებასთან, ადგილობრივ
მუნიციპალიტეტთან, ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფთან და ადგილობრივ
თემებთან მჭიდრო თანამშრომლობით.
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P3 – (გარემო) - შედეგების ჩარჩო

პროექტის სახელწოდება: გარემოს დეგრადაციის შემცირება გარემოს დაცვის მდგრადი მართვის და კლიმატის ცვლილებისადმი თემის ადაპტაციის გაუმჯობესების მეშვეობით
შეჯამება
პროგრამის მიზანი: გარემოს დაცვის, ბუნებრივი
რესურსების ბაზისა და მუნიციპალიტეტის
კეთილდღეობის გაუმჯობესებული ხარისხი

მაჩვენებლები, რომელთა ობიექტურად შემოწმებაა შესაძლებელი
მიზნის მიღწევის ზომები:
• მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი რესურსების მდგომარეობა
• წყლით გავრცელებული დაავადებები

1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
jobs, dependence on subsistence farming

პროექტის მიზანი: ცოდნისა და
შესაძლებლობების განვითარება და ბუნებრივი
რესურსების მდგრადი მართვის პრაქტიკის
დემონსტრირება

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

უსაფრთხო სასმელ წყალზე გაზრდილი წვდომა, დაფარვის მაჩვენებელი, %
სარწყავ წყალზე გაზრდილი წვდომა, დაფარვის და მორწყული ჰა-ები, %
საკანალიზაციო სისტემასთან მიერთების მაჩვენებელი, %
დანაკარგები წყალმომარაგების სისტემაში, %
დანაკარგები ირიგაციის სისტემაში, %
დანაკარგები საკანალიზაციო სისტემაში, %
გაუწმენდავი და გაწმენდილი ჩამდინარე წყლების ჩაშვება, %
მუნიციპალური მყარი ნარჩენების შეგროვების მომსახურების დაფარვის
მაჩვენებელი, %
ქუჩების დასუფთავების დაფარვის მაჩვენებელი, %
არალეგალური ნაგავსაყრელების რაოდენობა და ფართობი, %
გაწმენდილი ნაგავსაყრელების რაოდენობა, %
წყაროს საპილოტე გამოცალკევების რაოდენობა და გადამუშავების საქმიანობები,
მათ შორის ბიონარჩენების კომპოსტირების საქმიანობები
გადამუშავებული მუნიციპალური მყარი ნარჩენების რაოდენობა, ტ/წელიწადში
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ზედაპირული წყლების და ნიადაგის ხარისხი,
რომელიც აკმაყოფილებს ეროვნულ და ევროკავშირის სტანდარტებს
სასმელი წყლის ხარისხი ქალაქებსა და სოფლებში, რომელიც აკმაყოფილებს
ეროვნულ და ევროკავშირის სტანდარტებს
დეგრადირებული მიწების მთლიანი ფართობი, ჰა
დეგრადირებული ტყეების მთლიანი ფართობი, ჰა
მთლიანი ტერიტორია, რომელზეც ხორციელდება ეროზიის კონტროლის ზომები, ჰა
ტყის აღდგენის, ხელახლა გაშენების და ბუნებრივი რეგენერაციის ზომები, ჰა
დაცვის ქვეშ მყოფი ტყეების მთლიანი ფართობი (სანიტარიული ჭრა, მავნებელთა
კონტროლის ზომები და ა.შ.)
აღდგენილი დატბორილი ადგილების მთლიანი ფართობი, ჰა
ზედაპირული მიწისქვეშა წყალსატევების ეკოლოგიური სტატუსი
სპეციალური დაცვის რეჟიმის ქვეშ მყოფი ეკოსისტემის მთლიანი ფართობი
(მაგალითად, ზურმუხტის სიტემის ნაწილი), ჰა
ბიომრავალფეროვნების და ტყის ეფექტიანი მონიტორინგის სისტემა (დიახ/არა)
კანონის ეფექტიანი აღსრულების სისტემის არსებობა ბრაკონიერობისა და ტყის
არალეგალური ჩეხვის წინააღმდეგ (დიახ/არა)
პოლიტიკისა და დაგეგმვის ჩარჩოს არსებობა საძოვრების მართვისთვის
(მაგალითად, საძოვრების მართვის გეგმა და ნორმები)
სანდო მონაცემების არსებობა ბიომრავალფეროვნებასთან, ტყეებთან, წყალთან
და ნიადაგთან დაკავშირებით
კანონის აღსრულების ეფექტიანი სისტემის არსებობა ნარჩენების არალეგალურად
გადაყრისა და დანაგვიანების წინააღმდეგ

შემოწმების საშუალებები

დაშვებები

• თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
გარემოს მდგომარეობის შეფასება
• საქსტატი
• გარემოს ეროვნული სააგენტო/გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
• დაავადებათა კონტროლის ეროვნული
ცენტრი
• ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
• ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი
• დონორთა პროექტები

• სოფლის განვითარების
სტრატეგიისა და ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიისთვის
კვლავ მთავარ სტრატეგიულ
მიმართულებად რჩება გარემოს
დაცვის სტაბილურობა
• დაცვის მიზნებისთვის
ხელმისაწვდომია სათანადო
დაფინანსება

• პროექტის შეფასებები და ანგარიშები
მიმდინარეობის შესახებ
• პროექტის შეფასება
• საქსტატი
• გარემოს ეროვნული სააგენტო/გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
• დაავადებათა კონტროლის ეროვნული
ცენტრი
• ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
• მდინარის აუზის განახლებული გეგმა
საველე კვლევის შედეგებთან ერთად

• გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო,
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
და ადგილობრივი სამოქმედო
ჯგუფი დახმარებას უწევენ
პროგრამას
• ფინანსური რესურსები, მათ
შორის თანადაფინანსების
თანხები, იდენტიფიცირებული
და მობილიზებულია პროგრამის
განხორციელებისთვის
• მიზნობრივ თემებს სურთ
მონაწილეობა პროგრამაში და
გააჩნიათ ამისათვის საჭირო
შესაძლებლობა
• ჩამოყალიბებულია და
მუშაობს დაინტერესებულ
მხარეთა კოორდინირების/
თანამშრომლობის მექანიზმი
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შეჯამება

მაჩვენებლები, რომელთა ობიექტურად შემოწმებაა შესაძლებელი

შემოწმების საშუალებები

დაშვებები

• გარემოს და ბუნებრივი რესურსების მართვის, კლიმატის ცვლილებისადმი
ადაპტაციის/კატასტროფების რისკების შემცირების და განახლებადი ენერგიის/
• გარემოს და ბუნებრივი რესურსების
ენერგოეფექტურობის სფეროში ჩატარებული კვლევების რაოდენობა
მდგრადი მართვის შესახებ გაზრდილი
• გარემოს დაცვის მდგრადი მართვის და ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული
ცოდნა, შესაძლებლობები და პოლიტიკის,
მართვის, ასევე კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/კატასტროფების
პრაქტიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენება
რისკების შემცირების თემის დონეზე განხორციელებული პრაქტიკის და/ან
დემონსტრირებული ტექნოლოგიების რაოდენობა
• კლიმატის ცვლილებისადმი
• გაუმჯობესებული მცირემასშტაბიანი გარემოსდაცვითი ინფრასტრუქტურის
ადაპტაციის/კატასტროფების რისკების
რაოდენობა
შემცირების შესახებ გაზრდილი ცოდნა,
• paying
ხელისუფლებისა
1. Lack of highly productive and highly
non-farming და ადგილობრივი თემებისთვის ბუნებრივი რესურსების
შესაძლებლობები და პოლიტიკისა და
ინტეგრირებული
მართვის და კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/
jobs,
dependence
on
subsistence
farming
პრაქტიკის გამოყენება
კატასტროფების რისკების შემცირების, მუნიციპალური მყარი ნარჩენების
მართვის და განახლებადი ენერგიის/ენერგოეფექტურობის თემაზე ჩატარებული
სემინარებისა და/ან ტრენინგიების რაოდენობა
• ახალგაზრდულ ინიციატივათა რაოდენობა, რომლებისთვისაც გაწეული იქნა
დახმარება
• ჩატარებულუ საგანმანათლებლო და გარემოს დაცვის ადვოკატირების კამპანიების
რაოდენობა
• შემუშავებული პოლიტიკის/სტრატეგიის დოკუმენტების რაოდენობა
• შესაბამისი ხელისუფლებისთვის შეძენილი აღჭურვილობის რაოდენობა და ტიპი

• პროექტის შეფასებები და ანგარიშები
მიმდინარეობის შესახებ
• პროექტის შეფასება
• დაინტერესებული მხარეების უკუკავშირი

• პროგრამაში აქტიურად
მონაწილეობენ ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტი და
ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი
• ადგილობრივი თემები
დაინტერესებული არიან
პროგრამაში მონაწილეობით
და აქვთ ამისათვის საჭირო
შესაძლებლობები
• ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
და თემები კისრულობენ
ვალდებულებას, პროექტის
შედეგებს მისი დასრულების
შემდეგაც დაუჭირონ მხარი

საჭირო რესურსები:

• უნდა ჩამოყალიბდეს

• უნდა ჩამოყალიბდეს

პროექტის შედეგები:

შემოთავაზებული ინტერვენციებით
გათვალისწინებული საქმიანობები:

• უნდა ჩამოყალიბდეს

• პოლიტიკის/დაგეგმვის ჩარჩო
• კვლევები
• სადემონსტრაციო პროექტები ბუნებრივი
რესურსების მდგრადი მართვის,
კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის/
კატასტროფების რისკების შემცირების
და განახლებადი ენერგიისა და
ენერგოეფექტურობის პრაქტიკების სფეროში
• თემების, ფერმერების და სკოლის
მოსწავლეების განათლება გარემოს დაცვის
სფეროში და მათი ინფორმირებულობის
ამაღლება
• პოპულარიზაციისა და ადვოკატირების
აქტივობები
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გამოყენებული ლიტერატურა და ინფორმაციის წყაროები
2018 წლის წლიური ანგარიში. დაგეგმვისა და განვითარების სამსახური. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ალგეთის
ადმინისტრაცია/გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
„სოფლის განვითარების ახალი პარადიგმა 21-ე საუკუნისათვის - ინსტრუმენტების ნაკრები განვითარებადი
ქვეყნებისთვის“, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, 2016.
დაცული ტერიტორიების სააგენტო (wwww.apa.gov.ge).
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სააგენტო.
საქართველოს მოუპირკეთებელი არხების სანდოობის შეფასება საქართველოში.
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ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ მომზადებული ქალთა ოთახის შეფასების დოკუმენტი. დოკუმენტი მომზადდა
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის „ქალთა ოთახების სტანდარტიზაცია და მასშტაბების გაზრდა“ ფარგლებში.
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ძირითადი დაინტერესებული მხარეები, რომლებთანაც გავლილი იქნა
კონსულტაცია
სახელი, გვარი

ორგანიზაცია

კახა კობერიძე

ქვემო ქართლის რეგიონში სახელმწიფო
რწმუნებულის/

ლევან ჟვანია

ქვემო ქართლის რეგიონში სახელმწიფო
რწმუნებულის/

გუბერნატორის ადმინისტრაცია

გუბერნატორის ადმინისტრაცია

გიორგი ქორიძე

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი თვითმმართველობა

ვალერიან სუხიტაშვილი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი თვითმმართველობა

ნინო ტიკურიშვილი

თეთრიწყაროს ადგილობრივი სამოქმედო
ჯგუფი

გიორგი ნადირაძე
გიორგი გაიოზიშვილი
მადონა ოქროპირიძე
ნელი რევაზიშვილი
ბაგრატ პაპაშვილი
ლია დემეტრაშვილი
ნათია ლობჟანიძე

თეთრიწყაროს ადგილობრივი სამოქმედო
ჯგუფი
თეთრიწყაროს ადგილობრივი სამოქმედო
ჯგუფი
თეთრიწყაროს ადგილობრივი სამოქმედო
ჯგუფი
„სამხარეო განვითარება მომავალი
საქართველოსთვის“

თეთრიწყაროს ადგილობრივი სამოქმედო
ჯგუფი
თეთრიწყაროს ადგილობრივი სამოქმედო
ჯგუფი
„სამხარეო განვითარება მომავალი
საქართველოსთვის“

თანამდებობა
რწმუნებულის/გუბერნატორის
მოადგილე
ადგილობრივ
თვითმმართველობასთან
ურთიერთობის დეპარტამენტის
უფროსი
მერი
სოფლის მეურნეობისა და
ეკონომიკის ხელშეწყობის
დეპარტამენტის უფროსი
აღმასრულებელი დირექტორი
წევრი
საბჭოს წევრი
წევრი
წევრი
დირექტორის მოადგილე
დირექტორის მოადგილე
პროექტის მენეჯერი

ექსპერტთა გუნდი
№

სახელი, გვარი

როლი/თემა

1

ანა ქათამიძე

კაბინეტური კვლევა და ინფრასტრუქტურა

2

ელენე რუსეცკაია

გენდერული საკითხები

3

გიორგი ბერულავა

კვლევის მონაცემთა ანალიზი

4

გია კაკაჩია

სოციალური საკითხები

5

მაია გუნცაძე

მონაცემთა შეგროვება, კავშირები სოფელსა და ქალაქს შორის

6

მარიამ შოთაძე

გარემოს დაცვა

7

ნინო მირზიკაშვილი

ჯანმრთელობა

8

რევაზ საყვარელიძე

შრომის ბაზარი, პროფესიული განათლება

9

ვახტანგ ასანიძე

ახალგაზრდებთან დაკავშირებული საკითხები

10

თენგიზ ლომიტაშვილი

გუნდის ხელმძღვანელი / ანგარიშის ავტორი / ეკონომიკა და
მულტისექტორული განვითარება
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უნარებზე მოთხოვნის-მიწოდების პოტენციური ბალანსი
პრობლემები და გამოწვევები
აუცილებელი უნარები
ტურიზმი

• საოჯახო სასტუმროების მართვის უნარები
• უნარები სასტუმროს სერვისებისთვის
• მზარეულის უნარები

• კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე
ექსკურსიამძღოლობის უნარები

• ეკოტურიზმის სფეროში გამყოლობის უნარები

არსებული მდგომარეობა
არცერთ კოლეჯში ქვემო ქართლში არ არსებობს
ოფიციალური საგანმანათლებლო და პროფესიული
მომზადების/გადამზადების კურსები შემდეგ პროფესიებში:
• საოჯახო სასტუმროების მართვა
• სასტუმროს სერვისები
• მზარეულის სერვისი

• კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე
ექსკურსიამძღოლობა
• ეკოტურიზმის სფეროში გამყოლობა

ბიზნესი

• სამეწარმეო უნარები და ცოდნა

• აგრობიზნესის მართვის უნარები

თეთრიწყაროში სათემო ცენტრში (სოფელ კოდაში) არის
მოკლევადიანი, არაფორმალური სასწავლო კურსები
ექსკურსიამძღოლებისთვის.

თეთრიწყაროში სათემო ცენტრში (სოფელ კოდაში) არის
მოკლევადიანი, არაფორმალური სასწავლო კურსები მცირე
მეწარმეობაში.

• ბიზნესის სფეროში საკონსულტაციო სერვისების
გაწევის უნარები
სოფლის მეურნეობა

• უნარები აგრონომიაში

• ცხოველების მოშენების და მოვლის უნარები
• ვეტერინარული მომსახურების უნარები
ინფრასტრუქტურა

• წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემებზე
სამუშაოების წარმოების უნარები
• მილების შედუღების უნარები
• ელექტრიკოსის უნარები
გარემოს დაცვა

• საძოვრების დაცვისა და მართვის უნარები
• ნარჩენების მართვის უნარები

• საგანგებო სიტუაციებში რეაგირების უნარები

არცერთ კოლეჯში არ არის მსგავსი პროგრამები.
კოლეჯ „მოდუსში“ არის შემდეგი პროგრამები:

• წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემები
• შედუღება

• ელექტრობა
არცერთ კოლეჯში არ არის ოფიციალური პროფესიული
განათლების ან პროფესიული მომზადების/გადამზადების
კურსები შემდეგ პროფესიებში:
• საძოვრების დაცვა და მართვა
• ნარჩენების მართვა

• საგანგებო სიტუაციებში რეაგირება
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მოთხოვნადი პროფესიები და პროფესიული განათლების სისტემის მზაობა
მოთხოვნადი პროფესიები
ტურიზმი

სასტუმროების სერვისები
საოჯახო სასტუმროების
მართვა
მზარეული

შესაბამისი პროგრამები

სასწავლო გარემო

ადამიანური რესურსები

1

2

3

კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლებზე ექსკურსიამძღოლი
ბიზნესი

მეწარმეობა
აგრობიზნესის მართვა

ბიზნესის სფეროში
საკონსულტაციო სერვისები
სოფლის მეურნეობა
აგრონომია

ცხოველების მოშენება და
მოვლა
ვეტერინარია
მშენებლობა

წყალმომარაგება და
კანალიზაცია
შედუღება

4

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

სწავლება - ორკომპონენტიანი

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

პროფესიული გადამზადება

არ არსებობს

არ არსებობს

სწავლება - ორკომპონენტიანი

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

სწავლების / სასერტიფიკატო
პროგრამები

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

პროფესიული მომზადება

1

ნაწილობრივ არსებობს კოლეჯ
„მოდუსში“ (რუსთავი)

2

3

4

არსებობს კოლეჯ „მოდუსში“ (რუსთავი)

არ არსებობს თეთრიწყაროში

პროფესიული გადამზადება

არ არსებობს

არსებობს კოლეჯ „მოდუსში“ (რუსთავი)

არ არსებობს თეთრიწყაროში

პროფესიული მომზადება

არ არსებობს

არსებობს კოლეჯ „მოდუსში“ (რუსთავი)

არ არსებობს თეთრიწყაროში

პროფესიული გადამზადება

1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
არ არსებობს
jobs, dependence on subsistence
farming

ეკოტურიზმის სფეროში
გამყოლი

პროფესიული მომზადების ან
გადამზადების ფორმა

1

2

3

4

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

სწავლება - ორკომპონენტიანი

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

სწავლება - ორკომპონენტიანი

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

სწავლება - ორკომპონენტიანი

არსებობს კოლეჯ „მოდუსში“
(რუსთავი)

არ არსებობს თეთრიწყაროში, არის
კოლეჯ „მოდუსში“ (რუსთავი)

არ არსებობს თეთრიწყაროში, არის
კოლეჯ „მოდუსში“ (რუსთავი)

პროფესიული გადამზადება ორკომპონენტიანი

1

არსებობს კოლეჯ „მოდუსში“
(რუსთავი)

2

არ არსებობს თეთრიწყაროში, არის
კოლეჯ „მოდუსში“ (რუსთავი)

3

არ არსებობს თეთრიწყაროში, არის
კოლეჯ „მოდუსში“ (რუსთავი)

4

სწავლება – მოდულზე
დაყრდნობით

არსებობს კოლეჯ „მოდუსში“
(რუსთავი)

არ არსებობს თეთრიწყაროში, არის
კოლეჯ „მოდუსში“ (რუსთავი)

არ არსებობს თეთრიწყაროში, არის
კოლეჯ „მოდუსში“ (რუსთავი)

სწავლება – მოდულზე
დაყრდნობით

1

2

3

4

ნარჩენების მართვა

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

საძოვრების დაცვა და
მართვა

პროფესიული გადამზადება ორკომპონენტიანი

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

არ არსებობს

ელექტრობა
გარემოს დაცვა

საგანგებო სიტუაციებში
რეაგირება

სწავლება – მოდულზე
დაყრდნობით

პროფესიული გადამზადება ორკომპონენტიანი
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შემოთავაზებული ტრენინგების დეტალური პროგრამა
პოლიტიკის ინსტრუმენტი
ტურიზმის სექტორისათვის
სამუშაო ძალის მომზადება

რელევანტურობა
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებისთვის

დეტალური შენიშვნები

თეთრიწყარო არ ითვლება ტურისტებისთვის ძალზე მიმზიდველ ადგილად, ვინაიდან

შემოთავაზებული ინტერვენციები
1. ტურიზმის სექტორისათვის სამუშაო
ძალის მომზადება

მუნიციპალიტეტში ჯერ კიდევ მცირე ოდენობითაა ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
მუნიციპალიტეტში ტურისტებისთვის განკუთვნილი შემდეგი დაწესებულებებია:
jobs, dependence on subsistence farming
საოჯახო სასტუმროების
მართვა

სასტუმროების სერვისები
მზარეული
კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლებზე
ექსკურსიამძღოლი
ეკოტურიზმის სფეროში
გამყოლი

ბიზნესის სექტორისათვის
სამუშაო ძალის მომზადება

მეწარმეობა (ბიზნესის
დაგეგმვა, მართვა,
მარკეტინგი)

5 სასტუმრო; 88 სასტუმრო სახლი: თეთრიწყაროში, მანგლისში, ალექსეევკასა და
ასურეთში; 7 რესტორანი. ის, რისი შეთავაზებაც თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს
შეუძლია, ჯერ კიდევ „დამალული“ და ასათვისებელია, გამოსაყენებელია თბილისთან
სიახლოვეც. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისა და მისი ტურისტული პოტენციალის
(ძირითადად სათავგადასავლო და კულტურული ტურიზმის სფეროში) შესახებ ცოდნის
დონე დაბალია. ტურიზმის სფეროში საწარმოებმა მჭიდრო კავშირები უნდა დაამყარონ
ტურისტულ სააგენტოებთან და ინვესტირება მოახდინონ თბილისის ბაზარზე გამიზნულ
კამპანიებში. თეთრიწყარო შეიძლება გახდეს (უკვე შეიმჩნევა ამ მიმართულებით
მოძრაობა) საზაფხულო აგარაკების ადგილი, რაც განაპირობებს მოთხოვნას სერვისებზე,
გართობაზე, საკვებ დაწესებულებებზე და ა.შ. მუნიციპალიტეტის ტურისტული
დანიშნულების ადგილები (მაგ. მანგლისი ხანდაზმულებისა და ბავშვებისათვის,
ალგეთის წყალსაცავი, ასურეთი და სხვ.) არ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული.
მუნიციპალიტეტში არსებობს მოთხოვნა პროფესიონალური უნარების მქონე
პერსონალზე და სერვისებზე სტუმარ-მასპინძლობის ბიზნესის მიმწოდებლებს შორის
(სასტუმროები, კაფეები, ბარები და რესტორნები), თუმცა ზრდასრული ადამიანების
უმრავლესობას არა აქვს წვდომა განათლებაზე მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ ან
არ მიიჩნევს პროფესიულ განათლებას და ამ სექტორში დასაქმებას შესაფერისად, რაც
ქმნის სამუშაო ძალის დეფიციტს ადგილობრივ შრომით ბაზარზე და ზრდის უმუშევართა
რაოდენობას.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ტურიზმი ემყარება თეთრიწყაროს
მოსახლეობის ცხოვრების წესის ავთენტურობას, რომელიც კარგად არის
შენარჩუნებული, ისტორიულ მემკვიდრეობას და სოფლების ტრადიციულ ხის
არქიტექტურას. ბუნებრივი რესურსებისა და ლანდშაფტების სიმრავლის გამო
მდგრადი ეკოტურიზმის პროდუქტები ადგილობრივი ტურიზმის იდენტიფიცირებული
პრიორიტეტია და საჭიროა მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის
და ტურისტული საწარმოებისთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა (საერთაშორისო
ექსპერტები და ცოდნა), რათა განვითარდეს ინფრასტრუქტურა და პროდუქტები,
რომლებიც საინტერესო იქნება გარემოს დაცვის საკითხებში გათვითცნობიერებული
საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურისტებისათვის.

მიზანშეწონილია ახალგაზრდებისთვის მეწარმეობაში ტრენინგის დანერგვა. ამ
ტრენინგის კურსებით თეთრიწყაროში მცხოვრები ასობით ახალგაზრდა ისარგებლებს.
აუცილებელია ისეთი საპილოტე მოდულის შემუშავება, რომელიც მორგებული იქნება
ასი ზრდასრული ადამიანის არაფორმალურ სწავლებაზე, ასევე მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელოს შექმნა მასწავლებლებისთვის. მოდულს საფუძვლად დაედება
მეწარმეობის სწავლებისადმი ინოვაციური და თანამედროვე მიდგომები - „კანვას
ბიზნეს მოდელი“ და შემოქმედებითი აზროვნება, რომელიც ახალგაზრდებისათვის
ცოდნის გადაცემის საუკეთესო საშუალებად არის მიჩნეული.

1.1.1. მასწავლებლების მომზადება
კოლეჯი „მოდუსის“ თეთრიწყაროს
ფილიალისთვის
1.1.2. პროფესიული მომზადების პროგრამის
ჩამოყალიბება
1.1.3. ტრენინგის კურსების დანერგვა

1.2.1. სასწავლო გარემოს შექმნა
1.2.2. მასწავლებლების მომზადება
1.2.3. პროფესიული მომზადების კურსების
დანერგვა
1.2.4. ორკომპონენტიანი ტრენინგის ჩატარება
სახელმწიფო დაფინანსებით
1.1.4. მასწავლებლების მომზადება
კოლეჯი „მოდუსის“ თეთრიწყაროს
ფილიალისთვის
1.1.5. პროფესიული გადამზადების
პროგრამების ჩამოყალიბება
1.1.6. ტრენინგის კურსების დანერგვა
2. ბიზნესის სექტორისათვის სამუშაო
ძალის მომზადების პროგრამა
2.1.1. სასწავლო მოდულის შემუშავება
2.1.2. ტრენერებისთვის მეთოდოლოგიური
სახელმძღვანელოს შემუშავება
2.1.3. სასწავლო კურსების ჩატარება
ახალგაზრდებისთვის მოწვეული
ტრენერის მიერ კოლეჯი „მოდუსის“
თეთრიწყაროს ფილიალის ბაზაზე
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პოლიტიკის ინსტრუმენტი
მშენებლობის
სექტორისათვის სამუშაო
ძალის მომზადება

რელევანტურობა
მუნიციპალიტეტის
საჭიროებებისთვის

დეტალური შენიშვნები

3. მშენებლობის სექტორისათვის სამუშაო
ძალის მომზადების პროგრამა

წყალმომარაგება და
კანალიზაცია
შედუღება

შემოთავაზებული ინტერვენციები

1. Lack of highly productive and highly paying non-farming
თეთრიწყაროში ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების
jobs, dependence on subsistence farming

განხორციელებისას ძალზე მნიშვნელოვანი იქნება ხსენებულ პროფესიებში შესაბამისი
კვალიფიკაციის მქონე მუშახელი.

3.1.1. მასწავლებლების მომზადება
3.1.2. პროფესიული მომზადების კურსების
დანერგვა

ელექტრობა
გარემოს დაცვის
სექტორისათვის სამუშაო
ძალის მომზადება

საძოვრების დაცვა და
მართვა
ნარჩენების მართვა

4. გარემოს დაცვის სექტორისათვის
სამუშაო ძალის მომზადების პროგრამა
მოსახლეობას არა აქვს ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის განვითარების შესახებ,
საძოვრების უმეტესობა მათთვის მიუწვდომელია. საძოვრების დაცვისა და მართვის
კულტურა ძალიან დაბალ დონეზეა.

4.1.

მასწავლებლების მომზადება

4.2. ტრენინგის კურსების დანერგვა
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სოციალური პროგრამები

2019/2020 წლებში ადგილობრივი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული/დაგეგმილი პროგრამები
აქტივობა

აღწერა

2019 წლის
ბიუჯეტი
(ლარი)

2019 წლის
ბენეფიციარები

2020 წლის
ბიუჯეტი

2020 წლის
ბენეფიციარები
- დაგეგმილი

823

273 800

700

564

131 000

-

16 000

160

ერთჯერადი
ფულადი დახმარება
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე პირებისთვის
და სხვა მოწყვლადი
ჯგუფების
წევრებისთვის

ერთჯერადი ფულადი დახმარება
ჯანდაცვის ხარჯების დასაფარად,
შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვებისთვის - 200 ლარი,
ხანდაზმულებისთვის (90 წლამდე)
– 100 ლარი, დიალიზის პროგრამაში
ჩართული პირებისთვის - 80 ლარი
(ყოველთვიურად)

ფულადი დახმარება
ბავშვებისთვის

ფულადი დახმარება ობლებისთვის
- 200 ლარი ყოველთვიურად, ხუთ და
მეტ შვილიანი ოჯახებისთვის - 20
ლარი ბავშვზე თვეში

109 020

ერთჯერადი
ფულადი დახმარება
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთათვის

ერთჯერადი ფულადი
დახმარება მიზნობრივი
სოციალური დახმარების ბაზაში
რეგისტრირებული იძულებით
გადაადგილებული პირებისთვის (65
000 ქულამდე) – 100 ლარი

15 100

უფასო კვება

მიზნობრივი სოციალური
დახმარების მიმღები პირები და
ხანდაზმულები

185 000

85

203 800

85

ერთჯერადი
ფულადი დახმარება
მიცვალებულთა
სარიტუალო
მომსახურებისთვის

მიზნობრივი სოციალური
დახმარების ბაზაში
რეგისტრირებული
შინამეურნეობები და იძულებით
გადაადგილებული პირები

31 920

61

5 000

-

ერთჯერადი
ფულადი დახმარება
ვეტერანებისთვის

ერთჯერადი ფულადი დახმარება
ვეტერანებისთვის და მათი
ოჯახებისთვის - 500 ლარი

12 000

24

11 600

უსახლკარო შინამეურნეობათა
ქირით უზრუნველყოფა

43 300

-

138 100

საცხოვრებელი

340 235

151

20

-

წყარო: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი
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ცვლილების მიზეზების ანალიზის/ადგილმდებარეობის კოეფიციენტის
მეთოდოლოგია

ისეთი სექტორების გამოვლენა, რომლებსაც მუნიციპალიტეტში გამოკვეთილი ფარდობითი უპირატესობა
და ასევე, ფარდობითი სპეციალიზაცია აქვთ, კომპლექსური ანალიტიკური სამუშაოა და ბიზნესსექტორის
მიმდინარე და წარსული მონაცემების სტატისტიკურ ანალიზს მოითხოვს. ამ მიზნით გამოყენებული იქნა
შემდეგი ინსტრუმენტები: „ცვლილების მიზეზების ანალიზი“ (Shift-Share Analysis) (რომელიც მიუთითებს, თუ
რა წვლილი შეაქვს სექტორის ზრდას რეგიონისთვის სპეციფიკურ ფაქტორებში) და „ადგილმდებარეობის
კოეფიციენტი“ (Location Quotient) (რომელიც მიუთითებს მუნიციპალიტეტის ფარდობით სექტორულ
სპეციალიზაციას). შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, რომლებიც ასახავს ხელფასებზე
გადახდილ საშემოსავლო გადასახადებს, მიღებული იქნა დასაქმების მიახლოებითი მაჩვენებელი,
რომელიც ასეთ ანალიზში მთავარ ცვლადს წარმოადგენს.
საბაზისო მოდელი. „ცვლილების მიზეზების ანალიზი“ ფაქტობრივად აჩვენებს, რა წვლილი შეიტანა
რეგიონის ეკონომიკის ზრდაში ეროვნული, ინდუსტრიული ან რეგიონული ზრდის კომპონენტებმა. კერძოდ,
ამ ანალიზის მეშვეობით დასაქმების ცვლადში (შემოსავლის ან ნებისმიერი სხვა საკვლევი ცვლადის)
დროთა განმავლობაში მომხდარი ცვლილება იშლება სამ კომპონენტად: ეროვნული ზრდის კომპონენტი;
ინდუსტრიული (დარგების ნაკრები) კომპონენტი; და რეგიონული ზრდის კომპონენტი. პირველი ორი
კომპონენტი მოდელის მიზეზების ნაწილად არის მიჩნეული, ხოლო მესამე კომპონენტი კონკურენტული
ან დიფერენციალური ცვლილების კომპონენტად. დიფერენციალური ცვლილების კომპონენტი ასახავს
რეგიონის მიმზიდველობას და კონკურენტულ უპირატესობას.
ქვემოთ მოცემული განტოლება გამოიყენება ცვლილების მიზეზების მოდელის გამოსათვლელად
(ედვარდსი, 2007):

სადაც
dij - არის რეგიონული ცვლილება i დარგის დასაქმებაში j რეგიონში;

Eij1 - არის j რეგიონის i დარგში დასაქმებულთა რაოდენობა ახალ პერიოდში;

Eij0 - არის j რეგიონის i დარგში დასაქმებულთა რაოდენობა 0 პერიოდში;

gij - არის ქვეყნის ზრდის კომპონენტი;

mij - არის ინდუსტრიული კომპონენტი;

cij - არის კონკურენტუნარიანობის ეფექტის კომპონენტი;
rB - არის ქვეყნის საერთო ზრდის მაჩვენებელი;

EB0 - არის დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობა ქვეყანაში 0 პერიოდში;
EB1 - არის დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობა ქვეყანაში 1 პერიოდში;

riB - არის i დარგის საერთო ზრდის მაჩვენებელი ქვეყანაში;

EiB0 - არის i დარგში დასაქმებულების მთლიანი რაოდენობა ქვეყანაში 0 პერიოდში;
EiB1 - არის i დარგში დასაქმებულების მთლიანი რაოდენობა ქვეყანაში 1 პერიოდში;

rij - არის i დარგის საერთო ზრდის მაჩვენებელი j რეგიონში;
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ესტებან-მარკიას დამატება. „ცვლილების მიზეზების ანალიზი“ მნიშვნელოვანი დამატებით განავრცო
ესტებან მარკიამ (1972). ცვლილების მიზეზების ანალიზის პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ის არ
ითვალისწინებს ფაქტს, რომ კონკურენტულობის ეფექტი რეალურად წარმოადგენს დარგში რეგიონული
დასაქმების კონცენტრაციის და ამ დარგის ზრდის მაჩვენებლის კომბინაციას. ესტებან-მარკიას დამატება
ამ პრობლემას აღმოფხვრის „ჰომოთეტური დასაქმების“ გამოანგარიშებით. ჰომოთეტური დასაქმება
არის დასაქმების დონე, რომელიც მოსალოდნელი იქნებოდა j რეგიონის i სექტორში, ამ რეგიონს რომ
ქვეყნის სტრუქტურის ანალოგიური სტრუქტურა ჰქონოდა. ჰომოთეტური დასაქმების გამოყენებით
შესაძლებელია ცვლილების მიზეზების ანალიზის მიბმა ადგილმდებარეობის კოეფიციენტის მეთოდთან,
რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მოდელის საიმედოობას. ამ დამატებით ხდება კონკურენტულობის
ეფექტის დაზუსტება მეოთხე კომპონენტის - განაწილების ეფექტის (aij) დამატებით. ამრიგად, დაზუსტებული
კონკურენტულობის ეფექტი შემდეგნაირად განისაზღვრება:

სადაც

არის ჰომოთეტური დასაქმება:
შემდეგი განტოლებით გამოითვლება:

განაწილების ეფექტურობა

სადაც მარჯვენა მხარეს პირველი წევრი არის სპეციალიზაციის ეფექტი, ხოლო მეორე წარმოადგენს
ფარდობითი უპირატესობის საზომს.
ეს განტოლება გვაძლევს სპეციალიზაციის და ფარდობითი უპირატესობის ოთხ შესაძლო კომბინაციას,
რომლებიც ეკონომიკური პოლიტიკის ოთხ სხვადასხვა ღონისძიებას გულისხმობს. განაწილების ეფექტი
დადებითია, როდესაც ორივე - სპეციალიზაციის ეფექტიც და ფარდობითი უპირატესობაც - ან პოზიტიურია
ან ნეგატიური, რაც საბაზრო ძალები მიერ რესურსების ეფექტიან განაწილებაზე მეტყველებს. ეს მოხდება
იმ შემთხვევაში, თუ რეგიონი სპეციალიზებულია და ფარდობითი უპირატესობა გააჩნია, ან პირიქით, არ
არის სპეციალიზებული და არა აქვს ფარდობითი უპირატესობა. დადებითი განაწილების ეფექტი იმის
მაჩვენებელია, რომ ბაზარი ეფექტიანად მოქმედებს გარე ინტერვენციების გარეშე. უარყოფითი განაწილების
ეფექტი მიუთითებს რეგიონში დარგების არასწორ ნაკრებზე. ასეთი რამე მოხდება იმ შემთხვევაში,
თუ რეგიონი სპეციალიზებულია, მაგრამ არა აქვს ფარდობითი უპირატესობა ანდა რეგიონი არ არის
სპეციალიზებული, მაგრამ აქვს ფარდობითი უპირატესობა. დარგების არასწორი ნაკრები მიუთითებს, რომ
ბაზარი, სავარაუდოდ, არ მოქმედებს ეფექტიანად და საჭიროა დამატებითი შესწავლა, რომ განისაზღვროს
პრობლემის გამოსწორების საუკეთესო გზა. ეკონომიკური პოლიტიკის ვარიანტები შეჯამებულია ქვემოთ
მოცემულ ცხრილში.
განაწილების ეფექტი და პოლიტიკური ინტერვენციები
პოზიტიური

ნეგატიური

ფარდობითი უპირატესობა

პოზიტიური

დარგი არის ჯანმრთელი და
ინტერვენცია არ არის აუცილებელი

ნეგატიური

ინტერვენცია შეიძლება
სასარგებლო იყოს, ოღონდ საჭიროა
დამატებითი შესწავლა.

სპეციალიზაცია

ინტერვენცია შეიძლება
სასარგებლო იყოს, ოღონდ საჭიროა
დამატებითი შესწავლა.
ინტერვენციის მდგრადობა საეჭვოა.
დარგი ვერ გაფართოვდება
ეფექტიანად.

ეს ანალიზი ხელს შეუწყობს იმ დარგების გამოვლენას, რომლებშიც კონკრეტულ რეგიონს ფარდობითი
უპირატესობა გააჩნია მთელ ეკონომიკასთან შედარებით. ასევე, ეს ანალიზი გამოავლენს რეგიონული
დასაქმების ზრდის ან შემცირების მიზეზებს.
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წყლის ობიექტები და სასოფლო-სამეურნეო მიწა,

რომლებთანაც პრობლემები და რისკებია დაკავშირებული
მდ. ხრამი-დებედას აუზში არსებული წყლის ობიექტები, რომლებთანაც მნიშვნელოვანი
ჰიდრომორფოლოგიური პრობლემები და რისკებია დაკავშირებული

წყარო: EUW.
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მდ. ხრამი-დებედას აუზში არსებული წყლის ობიექტები, რომლებთანაც
მნიშვნელოვანი დაბინძურების პრობლემები და რისკებია დაკავშირებული

წყარო: EUWI+.
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სასოფლო-სამეურნეო მიწა, რომელთანაც მნიშვნელოვანი სასოფლო-სამეურნეო პრობლემები და რისკები/
სავარაუდო რისკებია დაკავშირებული

წყარო: EUWI+.
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