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ბაღდათის მუნიციპალიტეტში  კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების   
ჯგუფის შექმნის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 54-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის ,,ე.ე" ქვეპუნქტის შესაბამისად:
1. საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაციის და ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ განხორციელებული 
პროგრამის „კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ზეგავლენის შერბილების ზომების 
ინსტიტუციონალიზაციის“ მხარდაჭერით მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილების, გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის საკითხებზე შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი სახელწოდებით - „კლიმატის 
ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების ჯგუფი“   შემდეგი შემადგენლობით:
ა) თინა აბულაძე - ეკონომიკური დაგეგმარების, სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ქონების 
მართვის სამსახურის ეკონომისტი (მთავარი სპეციალისტი) - სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი, 
პროგრამის საკონტაქტო პირი;
ბ) ლელა რობაქიძე - ეკონომიკური დაგეგმარების, სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ქონების 
მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის საკითხებში - 
სამუშაო ჯგუფის მდივანი;
გ) მიხეილ სახამბერიძე - ეკონომიკური დაგეგმარების, სოფლის მეურნეობის განვითარების და ქონების 
მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში - წევრი;
დ)დათო ლიპარიშვილი - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტის და კეთილმოწყობის  სამსახურის 
მთავარი სპეციალისტი არქიტექტორი - წევრი;
ე)ნოდარ ფულარიანი - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტის და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი 
სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში - წევრი;
ვ)ვალერი კვინიხიძე - წარმომადგენლების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - წევრი;
ზ)კახა გოგსაძე - სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი 
სოციალური დაცვის საკითხებში - წევრი;
თ) ირაკლი ნერგაძე - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის შპს „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 
აგროჰოლდინგის“ გენერალური დირექტორი - წევრი;
ი) ბიძინა ჯაბიძე - ა.(ა.)ი.პ. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანების“ დირექტორი - 
წევრი;
კ)რობერტი ნერგაძე - მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს „გარემოს დაცვის, ბუნებრივი რესურსების 
მართვის და აგრარულ საკითხთა კომისი"-ის თავმჯდომარე -  მოწვეული წევრი.

3. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა წარიმართოს დანართი N 1-ის შესაბამისად.



4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

5. ბრძანება ჩაბარდეს ჯგუფის უფროსს და წევრებს.

6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ბაღდათის მაგისტრატ სასამართლოში მისამართზე: ქ. ბაღდათი, 
ვაჟა–ფშაველას ქ.№7, მისი ოფიციალურად გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში.

ირაკლი  გეგეშიძე

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებელი



დანართი N 1 

 
კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების 

ჯგუფის ტექნიკური დავალება 

 

კლიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების სამუშაო ჯგუფები, რომელიც შეიქმნება საქართველოს ყველა 

თვითმმართველ ერთეულში. სამუშაო ჯგუფებს ეყოლება საკონტაქტო პირები/მდივნები შერჩეული თვითმმართველი 

ერთეულის საკრებულოსა თუ გამგეობის თანამშრომლთა შორის. 

 

სამუშაო ჯგუფის ფუნქციები იქნება: 

 

 ჯგუფი რეგულარულად განიხილავს თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებულ გარემოსდაცვით 

საკითხებს; ანგარიშებს; თვითმმართველ ერთეულში მიმდინარე გარემოსდაცვით, კლიმატის ცლილებასთან და სოფლის 

მეურნეობასთან დაკავშირებულ პროექტებს და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში გამოიტანს გადაწყვეტილებებს ამ 

საკითხებზე.  

 ჯგუფის წევრები ხელს შეუწყობენ გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაჭრას თვითმმართველ ერთეულში და 

აამაღლებენ გარემოსდაცვით სექტორში სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული ქმედებების და 

დახარჯული რესურსების ეფექტიანობას.  

 განახორციელებენ სხვადასხვა ინიციატივებს შორის კოორდინაციას და უზრუნველყოფენ განხორციელებული 

ქმედებების შედეგების მდგრადობას.  

 სამუშაო ჯგუფმა ხელი უნდა შეუწყოს  შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის ჩართულობას ეროვნულ 

დონეზე შესაბამისი დოკუმენტების შემუშავებაში და მათი თვითმმართველობის ინტერესების გათვალისწინება.  

 თავიანთი კომპეტენციის და ხელმისაწვდომი რესურსების გათვალისწინებით სამუშაო ჯგუფები ხელს 

შეუწყობენ და უზრუნველყოფენ გარემოს დაცვის და კლიმატის ცვლილების ჩარჩო სამოქმედო გეგმების შექმნას 

პროექტის “საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ზემოქმედების შერბილების 

ზომების ინსტიტუციონალიზაცია (ICCAMGR)” ფარგლებში. 

 სამუშაო ჯგუფები, ერთობლივად, შეიმუშავებენ გარემოსდაცვით და კლიმატის ცვლილების საკითხებზე 

თვითმმართველი ერთეულების ჩარჩო სამოქმედო გეგმ(ებ)ას, რომელსაც წარუდგენენ დასამტკიცებლად საკრებულოებს 

და რეკომენდაციებთან ერთად შესაბამის ეროვნულ უწყებებს. თვითმმართველი ერთეულების ჩარჩო სამოქმედო 

გეგმები შეიძლება გახდეს კლიმატის ცვლილებაზე საქართველოს ეროვნული სტრატეგიის შემუშავების საფუძველი. 

 სამუშაო ჯგუფები ხელს შეუწყობენ სამოქმედო გეგმის განხორციელებას საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში 

და მოახდენენ მათი განხორციელების მონიტორინგს. 

  სამუშაო ჯგუფები ითანამშრომლებენ ერთმანეთთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან და განსაკუთრებით 

შესაბამისი სამინისტროების სხვადასხვა სტრუქტურებთან.  

 რეკომენდაციას გაუწევს თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს და სხვა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეს 

გადაწყვეტილების მიღებაში ამა თუ იმ გარემოსდაცვით საკითხზე თუ პროექტზე. 

 

საკონტაქტო პირების ფუნქციები იქნება: 

 ჯგუფის უფროსი გახდება, კიმატის ცვლილებისა და მდგრადი განვითარების საკითხბზე, საკონტაქტო პირი 

დაინტერესებული მხარეებისთვის: დონორებისთვის, სამინისტროებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და 

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციისთვის.  

 საკონტაქტო პირი  აღნიშნულ საკითხებზე მოამზადებს მასალებს, ანგარიშებს, დოკუმენტებს, როგორც 

კომისიისთვის, ასევე საკრებულოსთვის განსახილველად და გადაწყვეტილებების მისაღებად.  

აღრიცხავს თვითმმართველ ერთეულში გარემოსდაცვით საკითხებზე მიმდინარე ყველა პროექტს თუ ინიციატივას, 

ხელს შეუწყობს მათ განხორციელებას და შეაფასებს ამ პროექტების წარმატებულობას საკუთარი კომპეტენციის 

ფარგლებში. აგრეთვე შეაგროვებს ინფორმაციას თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებულ 

გარემოსდაცვით პრობლემებზე.  

 

შესაბამისი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად სამუშაო ჯგუფებისათვის შემუშავდება მეთოდოლოგიები 

გარემოსდაცვითი მდგომარეობის და განხორციელებული ქმედებების შესაფასებლად და აღსარიცხავად.   

 

სამუშაო ჯგუფის წევრთა რაოდენობა: 7-10 პირი 

შეხვედრების სიხშირე:  კვარტალში ერთხელ და საჭიროებისამებრ 

დღის წესრიგი: თანხმდება სამუშაო ჯგუფის წევრებთან წინასწარ 2 კვირით ადრე 

 

 
 

 


