
კლიმატის ცვლილებასთან 
დაკავშირებული რისკები წყლის 

რესურსების მართვაში 

მარიამ მაკაროვა, საქართველოს გარემოსა 

და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 





 „ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული 

მართვა საქართველოს წყალშემკრებ 
აუზებში“ (INRMW) 

• ხანგრძლივობა - 2011-2014 

ანხორციელებს პარტნიორთა ჯგუფი: 

• ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (FIU) 

• იუნესკოს ჰიდროლოგიური განათლების 
ინსტიტუტი (UNESCO-IHE) 

• CARE International 

• Winrock Interantional 

• კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ქსელი (CENN) 

 



 „ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული 
მართვა საქართველოს წყალშემკრებ 

აუზებში“ (INRMW)  
საპილოტე მუნიციპალიტეტებად შერჩეული იქნა: 

• მდ. რიონის აუზი – ონისა და ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტები (ზედა დინება); ხობისა და სენაკის 
მუნიციპალიტეტი (ქვედა დინება). 

• მდინარეების ივრისა და ალაზნის აუზები – ახმეტისა და 
თელავის მუნიციპალიტეტები (ზედა დინება); 
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი (ქვედა დინება). 

• პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა საპილოტე 
მუნიციპალიტეტების შეფასება კლიმატის ცვლილებისა და 
ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობის 
თვალსაზრისით. ასევე, შეფასების შედეგად შესაბამის 
საადაპტაციო ღონისძიებების შემუშავება. 

 

 



• კლიმატის ცვლილებების სცენარი 
შეფასდა რეგიონალური PRECIS 
მოდელით, რომლის დამუშავებისას 
გამოყენებული იქნა ECHAM4 
გლობალური მოდელი და მსოფლიოს 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების  
სცენარები. 



ახმეტის მუნიციპალიტეტი 

• მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლიმატის მიმდინარე 
ცვლილებების შეფასება მოხდა ახმეტის მეტეოროლოგიური 
სადგურის (ზღ. დ. 570 მ.) 1957-2006 წწ. ჩატარებული 
მეტეოროლოგიური დაკვირვებების მონაცემების ანალიზის 
საფუძველზე.  

• მუნიციპალიტეტის საზღვრებში ჰაერის საშუალო წლიურ 
ტემპერატურას აქვს მატების ტენდენცია. ტემპერატურის საშუალო 
წლიური სხვაობა აღნიშნულ პერიოდებს შორის 0.40C შეადგენს.  

• ატმოსფერული ნალექების ჯამური მნიშვნელობები ყველა 
სეზონზე შემცირებას აჩვენებს. განსაკუთრებით საგულისხმოა 
ნალექების წლიური ჯამების შემცირება მეორე 25 წლიანი 
პერიოდისათვის, რაც თითქმის 30% შეადგენს  



 
ახმეტის მუნიციპალიტეტი 

კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილება 
2020-2050 წლებში 

 • ახმეტის მუნიციპალიტეტში ჰაერის საშუალო 
წლიური ტემპერატურა ორივე სცენარით 2020-
2050 წლებში დაახლოებით 2.20C იზრდება და 
აგრძელებს დაკვირვების პერიოდში (1956-2006) 
გამოვლენილ ტრენდს.  

• ნალექების წლიური ჯამი 2020-2050 წლებში 
ორივე სცენარით იზრდება (B2 სცენარით 40%-ით, 
ხოლო A2-ით 2-ჯერ მეტით). რაც დაკვირვების 
ბოლო პერიოდის შემცირების საპირისპიროა. 
ორივე სცენარით ნალექები ყველაზე მეტად 
ზამთარში იმატებს, ყველაზე ნაკლებად 
გაზაფხულზე.  



ახმეტის მუნიციპალიტეტი 

• მოსალოდნელია მდ. ალაზნის და მისი 
შენაკადების წლიური და სეზონური 
ჩამონადენის მოცულობების გაზრდა, 
მცირეწყლიანი პერიოდების ჩამონადენის 
შემცირება და პირიქით, უხვწყლიანი 
პერიოდების ჩამონადენის გაზრდა.  

• მოსალოდნელია კლიმატის მიმდინარე 
(1956-2005 წწ) ცვლილებების ფონზე 
გამოვლენილი ღვარცოფების, 
წყალდიდობების და მეწყერის რისკის 
შენარჩუნება ან მისი კიდევ უფრო გაზრდა. 
 
 



ახმეტის მუნიციპალიტეტის მცენარეულ საფარზე 
უარყოფით ეკოლოგიურ გავლენას ახდენს:  

 

• სასოფლო-სამეურნეო მიწების ინტენსიური 
დამუშავება;  

• საქონლის არანორმირებული ძოვება;  
• ხე-ტყის უსისტემო მოპოვება;  
• ტყის ხანძრები;  
• ტყეები დღესაც იჩეხება როგორც შეშის, 

ასევე სხვადასხვა საჭიროების მასალის 
დამზადების მიზნით. ხშირ შემთხვევაში 
გაჩეხილი ადგილები საძოვრებადაა 
გამოყენებული. 
 



ახმეტის მუნიციპალიტეტი 

• ქვეყნის სხვა მუნიციპალიტების მსგავსად ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში საძოვრებზე და სათიბებზე, გლობალური 
დათბობის პირობებში, მოსალოდნელია თიბვისა და 
ძოვების პერიოდების გადაწევა უკვე ჩვეული ვადებიდან. 
ასევე, საძოვრების გადაძოვების ფონზე, მოსალოდნელია 
დაინვაზირების საშიშროება, დროთა განმავლობაში 
არაჭამადი სარეველა მცენარეების გაბატონება, სათიბების 
ხარისხის გაუარესება, წყლისმიერი და ქარისმიერი 
ეროზიული პროცესების გააქტიურება.  

• წყალდიდობების და წყალმოვარდნების სიხშირისა და 
სიძლიერის მოსალოდნელი გაძლიერება, რაც 
მდინარისპირა ტერიტორიების დატბორვის და ეროზიის 
ინტენსიური გაზრდის მაღალ რისკს შეიცავს. 
 



თემი 

სახიფათო ბუნებრივი მოვლენა 

წყალდიდობა ღვარცოფი ნაპირის გარეცხვა 

მეწყერი 

1 ჯოყოლო + + 

2 ხალაწანი + + + 

3 დუისი + + 

4 საკობიანო + + + 

5 მატანი + + 

6 მაღრაანი + 

7 ზემო ალვანი 

8 ქვემო ალვანი + + 

9 ზემო ხოდაშენი + + + 

10 ოჟიო + + 

11 ქისტაური + + 

12 ქ. ახმეტა + + + + 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაფიქსირებული სახიფათო მოვლენები 





თემი 

მოწყვლადობის ზომა 

დაბალი 
საშუალოზე 

დაბალი 
საშუალო საშუალოზე მაღალი მაღალი 

1 ჯოყოლო + 

2 ხალაწანი + 

3 დუისი + 

4 საკობიანო + 

5 მატანი + 

6 მაღრაანი + 

7 ზემო ალვანი + 

8 ქვემო ალვანი + 

9 ზემო ხოდაშენი + 

10 ოჟიო + 

11 ქისტაური + 

12 ქ. ახმეტა + 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის თემების განაწილება მოწყვალდობის ხარისხის მიხედვით 

 



ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის თემების განაწილება მოწყვალდობის ხარისხის მიხედვით 

ისკის მაჩვენებელი იწას თემისთვის 0.27 შეადგენს. ეს მაჩვენებელიც ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელია მთელი  
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. გადახრა საშუალო მუნიციპალური მაჩვენებლიდან 0.15 ერთეულს შეადგენს  



ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის კატასტროფების რისკების შეფასება 
 



 საბათლოს თემის მოწყვლადობის მაჩვენებელი მაქსიმალურია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 
მასშტაბით და 46.50 ქულას შეადგენს. განსხვავება საშუალო მუნიციპალური მაჩვენებლიდან 
მნიშვნელოვანია და 9.92 ერთეულს შეადგენს (იხ. დიაგრამა). მოწყვლადობის ამგვარი მაღალი 
მაჩვენებელი განპირობებულია თემის კომუნიკაციების სისუსტით, სასმელი წყლის ინფრასტრუქტურის 
სისუსტითა და საფრთხის ზონების დიდი გავრცელებით დასახლებულ და სამეურნეო ტერიტორიებზე. 
კლიმატის ცვლილებისა და ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობა, პროგრამის სამიზნე 
არეალის (სამიზნე მდინარეთა აუზები) მასშტაბით კი შეფასდა როგორც, საშუალოზე მაღალი მოწყვლადობა 
(იხ რუკა – დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობის შეფასება). 
 



 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კატასტროფების რისკების შეფასება). 



თემი 

სახიფათო ბუნებრივი მოვლენა 

წყალდიდობა ღვარცოფი ნაპირის გარეცხვა 

ძლიერი ქარები 

1 ზემო მაჩხაანი 

2 მირზაანი + 

3 არბოშიკი + 

4 გამარჯვება 

5 ოზაანი 

6 ხორნაბუჯი 

7 სამრეკლო + 

8 ზემო ქედი + 

9 არხილოსკალო + 

10 ქვემო ქედი + 

11 სამთაწყარო + + 

12 ფიროსმანი + 

13 საბათლო + + 

14 ქ. დედოფლისწყარო 

15 კასრისწყალი + 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაფიქსირებული სახიფათო მოვლენები 



დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 

• პრობლემათაგან უპირველეს ყოვლისა 
უნდა აღინიშნოს მდ. ალაზნის მიერ 
წარმოებული გვერდითი ეროზია, რაც 
ნაპირების ინტნესიურ გარეცხვაში 
ვლინდება. ამ პროცესით განპირობებულია 
პრობლემა, რომელიც ფაქტიურად მთელი 
ალაზნის ქვედა დინებისათვის არის 
დამახასიათებელი, თუმცა ყველაზე 
მკვეთრად სწორედ საბათლოს თემის 
ტერიტორიაზეა გამოხატული.  



სენაკის მუნიციპალიტეტის კატასტროფების რისკების შეფასება). 
 



მოწყვალოდბის შემცირება 

• გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტში შემავალი თემებში მცხოვრები 
მოსახლეობის სოციალური ინფრასტრუქტურა. 

• სოფლების დამაკავშირებელი საგზაო კომუნიკაციის გაუმჯობესება, რაც 
უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომობის გაზრდას მუნიციპალიტეტის ყველა 
სოფელთან წლის ყველა სეზონზე. 

• საჭიროა გაიზარდოს, როგორც თემების ისე მთლიანად 
მუნიციპალიტეტის მზაობა შესაძლო ბუნებრივი კატასტროფების წინაშე. 
ამ მხრივ მნიშვნელოვანია: 
– რეგიონული სამაშველო სამსახურის შექმნა/გაძლიერება შესაბამისი სწავლებებისა 

და ტექნიკით აღჭურვის გზით. 
– შემუშავდეს მუნიციპალური რეაგირების გეგმა, რომელიც ადეკვატურად ასახავს 

მუნციპალიტეტის წინაშე მდგარ ხიფათებს, შეიმუშავებს სიტუაციის განვითარების 
ალტერნატიულ სცენარებს და ამ სცენარების მიხედვით დასახავს სამოქმედო 
გეგმას, თემების მოწყვლადობის ხარისიხის გათვალისწინებით. 

– მოსახლეობის პერიოდული სწავლებები კატასტროფებზე რეაგირების კუთხით. ამ 
თვალსაზრისით მათი ცნობიერების ამაღლების კამპანიების წარმოება. 

• მოსახლეობის ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესება სხვადასხვა 
პერსპექტიული დარგების გაძლიერებით (ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა). 
რაც საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს მოწყვლადობის ხარისხის 
შემცირებას. 
 



მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების 
გატარება 

• მეწყრების ზედაპირებზე სადრენაჟო არხების მოწყობა 
(ზედაპირული და გრუნტის წყლების მოცილების მიზნით); 

• მეწყრების ზედაპირებზე ხიმინჯოვანი დამცავი კედლების აშენება. 

• მეწყრების ზედაპირებზე ასაკრეფი ან მონოლითური რკინა-
ბეტონის ბლოკების მასიური სამაგრი კედლების აშენება; 

• მეწყერსაწინააღმდეგო ბიოინჟინრული ტექნოლოგიების 
გამოყენება, მათ შორის: 

– მეწყრის ზედაპირების დატერასება;  

– დამეწყრილ ფერდობებზე მიწის შესაბამისი სამუშაოების 
ჩატარება (ფერდობების ჩამოჭრა, გრუნტის დაყრა და სხვა) 

– მეწყრების ზედაპირების და მათთან უშუალოდ მიმდებარე 
ტერიტორიების დაკორდება; 

– ცალკეულ შერჩეულ უბნებზე სხვადასხვა სახეობის ხეების 
პლანტაციების გაშენება. 

 

 



მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების 
გატარება 

• მეწყრების გავრცელების არეალებში მოსახლეობისათვის 
წყლის სარგებლობის შეზღუდვა (მეწყრული ფერდობების 
მორწყვა, დამეწყრისადმი მიდრეკილ ტერიტორიებზე 
გუბურების მოწყობა და სხვა); 

• მუდმივი მონიტორინგი მეწყერსაშიშ ტერიტორიებზე;  
• დამეწყრისადმი მიდრეკილ ტერიტორიებზე სათანადო 

გეოლოგიურ-გეომორფოლოგიური პირობების დეტალური 
შესწავლის გარეშე, ყოველგვარი მშენებლობის აკრძალვა; 

• მეწყერსაშიშ ზონებში მცხოვრები მოსახლეობის მუდმივი 
ინფორმირება და მათთვის პერიოდული სწავლებების 
ჩატარება აუცილებლად საჭირო პრევენციული 
ღონისძიებების მნიშვნელობაზე; 

• მოსახლეობის ჩართვა მათი კარმიდამოების საშიშ უბნებზე 
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებაში. 
 
 



წყალდიდობები და წყალმოვარდნები 

• მდინარეთა წყალშემკრებ აუზებში ზედაპირული 
ჩამონადენის, განსაკუთრებით კი, მისი მაქსიმალური 
ხარჯების შემცირების მიზნით, ფერდობებზე  
წყალმარეგულირებელი ტყეების გაშენება და ადრე 
გაჩეხილი ტყეების აღდგენა-შენარჩუნება; 

• უტყეო ფერდობების ცალკეულ უბნებზე კორდის 
შემქმნელი მრავალწლიანი ბალახების დათესვა; 

• ტყის უკონტროლო ჭრაზე მკაცრი კონტროლის 
დაწესება; 

• ტყის ხანძრების საწინააღმდეგო ღონისძიებების 
შემუშავება და განხორციელება; 

• ტყის საერთო მენეჯმენტის გაუმჯობესება. 



წყალდიდობები და წყალმოვარდნები 

უშუალოდ მდინარეთა კალაპოტების მართვის თვალსაზრისით, 
მნიშნვნელოვანია: 

• მდინარეთა კალაპოტების მაქსიმალური ხარჯების 
გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა მათი დაკლაკნილი 
მონაკვეთების გასწორხაზოვნებით და კალაპოტებიდან ჭარბი 
მყარი ნატანის ამოღების გზით;  

• წყალდიდობების საწინააღმდეგო კალაპოტისპირა დამბების, 
ნაკადმიმმართველი ჯებირების, გასწვრივი საყრდენი კედლების 
და გამჭოლი დეზების მშენებლობა;  

• წყალდიდობების და წყალმოვარდნების რისკების შესახებ 
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მუდმივი ინფორმირება, 
მათი ჩართვა წყალდიდობების საწინააღმდეგო ღონისძიებების 
პრაქტიკულ განხორციელებაში;  

• წყალდიდობებზე და წყალმოვარდნებზე მუდმივი მონიტორინგის 
დაწესება და ადრეული გაფრთხილების სისტემას შექმნა. 
 



მდინარეთა ჩამონადენი და ღვარცოფული 
პროცესები 

 
• ღვარცოფული კერების საზღვრებში მთათა ფერდობებზე 

ფიტომელიორაციული ღონისძიებების განხორციელება – 
ძირითადად ტყის მასივების აღდგენა; 

• ღვარცოფული ხევების ამოვსებული კალაპოტების და 
მათთან დაკავშირებული სანიაღვრე არხების რეგულარული 
გაწმენდა ჭარბი ნატანისაგან;  

• ღვარცოფების წარმოქმნის ადგილებში ღვარცოფული 
ხევების და მათთან დაკავშირებული სანიაღვრე რუების 
გასწვრივ, ღვარცოფგამტარი და ღვარცოფშემაკავებელი 
კედლებისა და დამბების მოწყობა.  

• ღვარცოფული ხევების და მათთან დაკავშირებული 
სანიაღვრე რუები ტრანზიტული მონაკვეთების 
გასწორხაზოვნება;  
 



მდინარეთა ჩამონადენი და ღვარცოფული 
პროცესები 

• ღვარცოფულ ხევებში მყარი, უხეში ნატანის 
მოძრაობის რეგულირების მიზნით 
ნაკადმიმმართველი და დამბების მოწყობა;  

• ღვარცოფწარმომქმნელ კერებში და ღვარცოფულ 
ხევებში სხვადასხვა სახის სამეურნეო საქმიანობის 
შეზღუდვა, რიგ შემთხვევებში აკრძალვა;  

• ღვარცოფსაშიში ზონების მოსახლეობის მუდმივი 
ინფორმირება ღვარცოფსაშიშ პროცესებზე და მათი 
რისკის ქვეშ მდებარე ტერიტორიაზე.  

• მოსახლეობის ჩართვა ღვარცოფსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების განხორციელებაში; 

• ღვარცოფებზე მუდმივი მონიტორინგის დაწესება და 
ადრეული გაფრთხილების სისტემას შექმნა. 
 



გვალვა 

• არსებული წყალგამოყენების სისტემის სრული რეაბილიტაცია-
გაფართოება, მისი ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ახალი 
წყალდამზოგავი სისტემებით აღჭურვა; 

• სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია; 
• სოფლებთან მისასვლელი სარწყავი არხების და სოფლის 

ტერიტორიებზე შიდა სარწყავი ქსელების შეკეთება; 
• მიწითა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით ამოვსებული არხების 

მონაკვეთების გაწმენდა; 
• გვალვების ზეგავლენის შერბილების მიზნით, ნიადაგსაფარის 

წყალმმართავი თვისებების (ტენტევადობა, წყალგამტარობა, 
წყალშეკავება) და ეროზიის წინააღმდეგ მედეგობის გაუმჯობესება (რაც 
წყლის ეკონომიური ხარჯვის ერთ-ერთი პირობაა); 

• მკაცრი კონტროლის დაწესება არანორმირებული, ხშირი და ჭარბი 
რწყვის აღსაკვეთად; 

• რწყვის რეჟიმის დაკანონება და მისი აუცილებელი დაცვა; 
• რწყვის შესაბამისი ფორმების შერჩევა – ზედაპირული რწყვა 

თვითდინებით, კვლების, კვლებ-ხვრელების გამოყენებით, ქვენიადაგური 
რწყვა; 



გვალვა 

• დაწვიმებითი და წვეთოვანი მორწყვის ხერხების და წესების აუცილებელი 
დანერგვა, რაც სარწყავი წყლის ეკონომიური ხარჯვის ეფექტური 
საშუალებაა. 

• ქარების, როგორც გვალვების გაძლიერების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ფაქტორის, შერბილების მიზნით, ადრე გაჩეხილი, ძლიერ 
დეგრადირებული ან ექსპლუატაციაგავლილი ქარსაცავი და 
მინდორსაცავი ზოლების აღდგენა-რეაბილიტაცია;  

• სოფლის მეურნეობისათვის გამოუყენებელ ან ნაკლებადგამოყენებულ 
ნატყევარ ადგილებზე კლიმატმარეგულირებელი და ნიადაგდამცავი 
უნარის მქონე ტყის კორომების აღდგენა, მკაცრი კონტროლის დაწესება 
ტყის უსისტემო ჭრაზე;  

• გვალვაგამძლე აგროკულტრების შერჩევა და ადგილობრივ კლიმატურ 
პირობებთან მათი ადაპტაციის უნარის შემოწმება; 

• მუნიციპალიტეტის აგრარული საზოგადოების მუდმივი ინფორმირება 
კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილებების შედეგად გვალვების 
გაძლიერების, აგროკულტურების მოწყვლადობის, ადაპტაციისა და რიგი 
შემარბილებელი ღონისძიებების საკითხების შესწავლის თვალსაზრისით. 
ასევე, წყლის რესურსების ეკონომიური მოხმარების საკითხებზე. 
 
 



გაუდაბნოება 

• პლანტაციური (სწრაფად მზარდი მაღალი თბოუნარიანობის და 
ნიადაგდამცავი თვისებების მქონე გვალვაგამძლე) ტყეების 
გაშენება, ძირითადად სოფლის მეურნეობისათვის გამოუყენებელ 
ან ძნელად გამოსაყენებელ მიწებზე;  

• მკაცრი კონტროლის დაწესება ტყის უსისტემო ჭრაზე;  
• ნიადაგიდან ტენის ინტენსიური აორთქლების, მიწის გამოფიტვის 

და მისი ეროზიის შესუსტების მიზნით, ადრე გაჩეხილი ან 
ექსპლუატაციაგავლილი დეგრადირებული ქარსაცავი და 
მინდორსაცავი ზოლების აღდგენა-რეაბილიტაცია;  

• სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია, წყლის 
დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირების მიზნით რწყვის რეჟიმის 
დაკანონება, გვალვაგამძლე სასოფლო სამეურნეო კულტურების 
შერჩევა, მათი კლიმატთან შეგუების უნარის შემოწმება 
სპეციალურად შერჩეულ ნაკვეთებზე. 
 



Tbilisi 

• Tbilisis energetikis mdgradi 
ganviTarebis samoqmedo gegmaSi 
ganxiluli seqtorebi: 

• Senobebis seqtori 

• transportis seqtori 

• nagavsayrelebi da naxmari wylebi 

• gareganaTeba 

• gamwvaneba 



transportis seqtori (Tbilisi) 

• მოკლევადიან სტრატეგია (2011--‐2015 წწ) მოიცავს 
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას და 
განვითარებას 

• საშუალოვადიანი სტრატეგიის (2012--‐2018 წწ) ფარგლებში 
განიხილება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 
განსაკუთრებით ელექტროენერგიაზე მომუშავე 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის წილის გაზრდა 

• გრძელვადიანი სტრატეგია (2018--‐2020 წწ) ითვალისწინებს 
ქალაქის მასშტაბით კერძო ტრანსპორტით გადაადგილების 
შემცირებას სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვების დაწესებითა და 
წამახალისებელი საშუალებებით (იგულისხმება, რომ ამ 
დროისათვის საზოგადოებრივი ტრასპორტი 
მაქსიმალურადაა განვითარებული და აკმაყოფილებს 
საზოგადების მოთხოვნას სისწრაფის, კომფორტის და 
ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით) 
 



Senobebi 

• მოკლევადიანი სტრატეგია (2011--‐2015 წწ) ითვალისწინებს 
მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებულ შენობებში 
(ბაღები, პოლიკლინიკები) გათბობის სისტემების 
ეფექტურობისა და გათბობის სექტორში განახლებადი 
ენერგორესურსის წილის გაზრდას (გეოთერმია, ბიომასა, 
მზის ენერგეტიკა) 

• საშუალოვადიანი სტრატეგია (2014--‐2017 წწ) მიმართულია 
სხვა იგივე ღონისძიებების გასატარებლად სხვა უწყებრივ 
შენობებში (სკოლები, სახელმწიფო დაწესებულებები) 

• გრძელვადიანი სტრატეგია (2015--‐2020 წწ) ითვალისწინებს 
საცხოვრებელ შენობებში მსგავსი ღონისძიებების 
გატარებას სხვადასხვა წამახალისებელი ღონისძიებების 
გამოყენებით. 

  
 



infrastruqtura (Tbilisi) 

• გარე განათების მაქსიმალურად ენერგოეფეტქური ნათურებით 
უზრუნველყოფა და საპილოტო პროექტის ფარგლებში 
განახლებადი (მზის) ენერგიის გამოყენება ღამის განათებისათვის 
მუნიციპალური ნაგავსაყრელებიდან (როგორც დახურული, ისე 
ახალი) ამდინარე მეთანის მაქსიმალურად ჩაჭერა და დაწვა ან 
ენერგო რესურსად გამოყენებას 

• ჩამდინარე წყლები. გარდაბნის წყალგამწმედ სადგურზე მეთანის 
შეგროვება და ენერგორესურსად გამოყენება 

• თბილისის ელექტრომომარაგების ქსელებიდან დანაკარგების 
შემცირება (არსებული 6 კვ ქსელის გადაყვანა 10 კვ ძაბვაზე, რაც 
ორჯერ შეამცირებს ქსელიდან დანაკარგებს) 

• გაზგამანაწილებელი ქსელებიდან დანაკარგების შემცირება 
(დაბალი წნევიდან საშუალო წნევაზე გადასვლა) 

•   
 



integrirebuli sqema baTumSi 
transportis 

mdgradi ganviTarebisaTvis 
• q. baTumisaTvis (aWara) transportis mdgradi 

ganviTarebis gegmis momzadeba (romelic Seamcirebs 
emisiebs 20%-iT) 

• satransporto sacobebisa da manqanebis gaCerebis 
adgilebis menejmenti 

• q. baTumSi sazogadoebrivi transportis 
momsaxurebis gaumjobeseba 

• kompresirebul gazze momuSave avtobusebSi 
investiciebis gazrda q. baTumSi 

• sabagiro transportis infrastruqturis 
ganviTarebaSi investirebis xelSewyoba 

• ვeლოsipedebisaTvis infrastruqturis da 
potencialis gazrda 

• proeqtis teqnikuri nawili ukve damtkicebulia 
ggf-is mier Tanxaze 1000 000 aSS dolari. 
 



სხვა წინადადებები 

• naxSiroრJangis gamoyenebaze 
fasebis daweseba;  

• ekodabegvra  

 


