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წინამდებარე დოკუმენტი - რეგიონული განვითარების გზამკვლევი, არის 
მოქალაქეთა ხედვის დოკუმენტი, რომელიც მომზადებულია პროექტის 
“რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება 
დემოკრატიისთვის“ მონაწილეთა მიერ. 

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული 
დემოკრატიისთვის (EECMD) მიერ, USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით, და 
მიზნად ისახავს ამომრჩევლების იმდაგვარად გაძლიერებას, რომ წარმატებით 
მოითხოვონ მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ფოკუსირებული პოლიტიკური 
თუ საარჩევნო პროგრამები და ისეთი პოლიტიკის განხორციელება ქვეყანაში, 
რომელიც მეტად პასუხობს საქართველოს მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებს. 
პროექტი საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, 
იმერეთსა და აჭარაში ხორციელდება.

ავტორთა ჯგუფი: 
ანა ფუტკარაძე, არჩილ ბერიძე, ბარბარე თურმანიძე, ბექა ჯოყილაძე, გია 
ქარცივაძე, გიორგი უღრელიძე, ეკატერინე დავითაძე, ეკატერინე ორბელაძე, 
ვაჟა დარჩია, ზეინაბ წულუკიძე, თამარ ნინიძე, თამარ ჯიბლაძე, თამუნა 
ბოლქვაძე, მარიამ ბერიძე, მარიამ მგელაძე, ნანა გვარიშვილი, ნინო ნაკაშიძე, 
ნინო ჯინჭარაძე, ოჩი კონცელიძე, სოფიო ჟღენტი, ჯული ნემსაძე. 

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი 
დახმარების წყალობით, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. დოკუმენტის შინაარსზე 
პასუხისმგებელია ავტორთა ჯგუფი და არ შეიძლება განხილულ იქნას როგორც 
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD), 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური პოზიცია ან 
თვალსაზრისი.
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შესავალი

DRIVE Democracy-ის ბათუმის 2021 წლის ჯგუფის წევრებმა (პროექტი − 

„რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციითა და ამომრჩეველთა გაძლიერება 

დემოკრატიისთვის“) იმუშავეს პოლიტიკურ დოკუმენტზე სახელწოდებით − 

ბათუმის ცენტრალური პარკი და მისი განვითარების მოქალაქეთა ხედვა.

თემის შერჩევას წინ უძღოდა მსჯელობა პარკის მნიშვნელობისა და მის 

ირგვლივ არსებული პრობლემების განსაზღვრის თაობაზე. პოლიტიკის 

დოკუ მენტში ასახული ყველა პრობლემა თუ ფაქტი, დაკავშირებული 

ბათუმის ცენტრალურ პარკთან, გამყარებულია შესაბამისი კვლევებითა 

და ოფიციალური ინფორმაციით, კერძოდ: პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 

ფოკუს-ჯგუფები (ჯგუფური ფოკუსირებული ინტერვიუ-დისკუსიები), რომლებიც 

მიზნად ისახავდა ბათუმის ცენტრალური პარკის საჭიროებების კვლევას; 

მოძიე ბულია უცხოური პარკების განვითარების მაგალითები; შესაბამისი 

სამსა ხურებიდან გამოთხოვილია ოფიციალური დოკუმენტები, რომლებიც 

გაანალიზდა სპეციალისტთა ჩართულობით და საბოლოოდ შემუშავდა 

რეკომენდაციები. 

პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია, ბათუმის ცენტრალური პარკი დაცული 

იყოს არაჯანსაღი ჩარევებისგან და განვითარდეს წინასწარ შემუშავებული 

კონცეფციის/რეაბილიტაციის გეგმის მიხედვით. 

მწვანე და სარეკრეაციო სივრცეები ურბანული ქსოვილის ფუნდამენტური 

ელემენტებია. ამ სივრცეების მეშვეობით მაღლდება გარემოს ხარისხი 

და იმავდროულად, მნიშვნელოვანია მათი წვლილი მდგრადი სოციალური 

და ეკონომიკური განვითარების პროცესში. მწვანე სივრცეს უპირობოდ 

აქვს იმის პოტენციალი, რომ უფრო გააჯანსაღოს გარემო და გააუმჯობესოს 

ქალაქის იერსახე. მსგავსი ადგილები, ერთი მხრივ, არის საზოგადოებრივი 

ინტეგრაციის, კომუნიკაციისა და სოციალური ინტერაქციის საშუალება, ხოლო, 

მეორე მხრივ, ხელს უწყობს ახალი სოციალური როლების მოდელირებასა 

და განცალკევებული ჯგუფების ინტეგრაციას საზოგადოებაში. ადამიანის 

ბუნებრივი მოთხოვნილებაა, იცხოვროს გამწვანებული ადგილების სიახლოვეს, 

რადგან ასეთი გარემო აუმჯობესებს მის ემოციურ მდგომარეობას, ამცირებს 

სტრესს და ზრდის ცხოვრების ხარისხს. ქალაქში სარეკრეაციო სივრცეების 

არსებობა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც მეტად მომგებიანია − ამგვარი 

გამწვანებული ტერიტორიების მახლობლად უძრავ ქონებას ყოველთვის 

უფრო მაღალი ფასი აქვს. 
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პოლიტიკის დოკუმენტზე მომუშავე ჯგუფის მიზანია, შეიქმნას ბათუმის 

ცენტრალური პარკის, როგორც ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 

რეკრეაციული ზონის განვითარების კონცეფციის/რეაბილიტაციის გეგმა, 

მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინებითა და დარგის სპეციალისტთა 

ჩართულობით.

წინამდებარე დოკუმენტში სწორედ ის პრობლემებია განხილული, რომლებიც 

მოქალაქეებს, როგორც პარკის აქტიურ მომხმარებლებს აწუხებთ. ბათუმის 

ცენტრალური პარკი თითოეული ბათუმელის იდენტობისა და კოლექტიური 

მეხსიერების ნაწილია. 

პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანი 

პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია, ბათუმის ცენტრალური პარკი იყოს 

სოციალურად სამართლიანი, ინკლუზიური და ურთიერთდაკავშირებული 

მწვანე სივრცე, სადაც საჯარო ინტერესები იქნება დომინანტური. პოლიტიკის 

დოკუმენტის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს პარკის განვითარების 

კონცეფციის/რეაბილიტაციის იმ გეგმის შემუშავების ადვოკატირება, 

რომელსაც დაეფუძნება პარკის ტერიტორიაზე ნებისმიერი ცვლილება. 

პოლიტიკის დოკუმენტზე მომუშავე 
ჯგუფმა დაისახა შემდეგი ამოცანები: 

 პარკის შესახებ არსებული წყაროების მოძიება და გაანალიზება; 

 პარკის განვითარების უცხოური და ქართული გამოცდილების მიმოხილვა;

 პარკის საჭიროებების შესახებ გამოკითხვის ჩატარება და მისი შედეგების 

მიხედვით რეკომენდაციების შემუშავება პარკის განვითარების/

რეაბილიტაციის შესახებ; 

 პარკის საკითხის კავშირის გამოკვეთა მდგრადი განვითარების მიზ-

ნებთან და სტრატეგიულ დოკუმენტებთან;

 პარკის განვითარების/რეაბილიტაციის დოკუმენტის შექმნის მიზნით 

ადვოკატირების გეგმის შემუშავება.
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პრობლემის აღწერა
სიტუაციის ანალიზი და გამოწვევები 

2004 წელს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ხელისუფლების ცვლილების 

შემდეგ რეგიონში აქტიურად დაიწყო მშენებლობის პროცესი. შენდებოდა 

ახალი სასტუმროები, საცხოვრებელი სახლები თუ აპარტჰოტელები. ქალაქის 

იერსახე ისე იცვლებოდა, რომ არ არსებობდა ბათუმის განვითარების 

გენერალური გეგმა და ახლა, 17 წლის შემდეგაც არ არსებობს. სამშენებლო 

ნებართვები სანაპირო ზოლში, რეკრეაციული ზონების სიახლოვეს თუ 

ისტორიულ ნაწილში ისე გაიცემოდა, არ ითვალისწინებდნენ არც კულტურულ 

მემკვიდრეობას, არც ისტორიულ ურბანულ ქსოვილს და არც რეკრეაციულ 

ზონებს. 

ბუნებრივია, ამგვარმა ქაოსურმა და აგრესიულმა ჩარევამ ქალაქი სერიოზულად 

დააზიანა და ბათუმი ICOMOS-ის ანგარიშშიც მოხვდა, როგორც იდენტობის 

დაკარგვის წინაშე მდგომი ქალაქი.1 ქაოსურმა განაშენიანებამ მნიშვნელოვნად 

დააზიანა არა მხოლოდ ქალაქის ურბანული სახე, გამოწვევების წინაშე 

აღმოჩნდა რეკრეაციული ზონები. 

2012 წლის 14 სექტემბერს ბათუმის თვითმმართველმა საკრებულომ ბათუმის 

დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების 

წესების შესახებ მიიღო 50-ე დადგენილება,2 რომლის თანახმადაც, საკუ-

რორტო რეკრეაციულ ზონებში დასაშვებია დასასვენებელი სახლებისა 

და სასტუმროების მშენებლობა. სწორედ ამ ჩანაწერმა მისცა საშუალება 

მენაშენეებს, კორპუსები გამწვანებულ სივრცეებში აეშენებინათ. ამ 

დადგენილებას შეეწირა ქალაქის რამდენიმე სკვერი. მაგალითად, კომპანია 

DS Group-ს გადაეცა ზუბალაშვილის ქუჩაზე და ასევე, ჯავახიშვილისა 

და აბუსერიძის ქუჩების კვეთასთან არსებული ორი სკვერი, რომელთა 

ტერიტორიაზე მოიჭრა ხეები და აშენდა საცხოვრებელი კორპუსები. 

ხელშეკრულების მიხედვით, კომპანიას სანაცვლოდ უნდა გაეშენებინა ახალი 

სკვერები, მაგრამ ეს ვალდებულება არ შეუსრულებია.34 მართალია, 50-ე 

1 კვაჭაძე ნანა. ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობა საფრთხეშია. „ბათუმელები“, 22 დეკემბერი, 
2020. https://bit.ly/3l0WdU8 

2 ბათუმის დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების 
შესახებ 50-ე დადგენილება. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1746163?publication=0)

3 ანანიძე ჯაბა. საკრებულოს წევრი სარეკრეაციო ზონაში მშენებლობას აპროტესტებს. 
„ბათუმელები“, 11 მაისი, 2016. https://bit.ly/370ZFWL

4 რეხვიაშვილი ნაზი. ბათუმის მერიამ არ იცის, როდის უნდა მოაწყოს შპს “DS Group”-მა სკვერი, 
რომლის პროექტიც მან 2016 წელს შეითანხმა. FactChek, 28 თებერვალი, 2019. https://bit.ly/30leoJz
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დადგენილება გაუქმდა, მაგრამ იგივე ტენდენცია დიდ რეკრეაციულ ზონებში 

ახლაც გრძელდება. მაგალითად, 2014 და 2021 წლებში, ბათუმის ბულვარში, 

რომელსაც რეკრეაციულ ზონასთან ერთად კულტურული მემკვიდრეობის 

სტატუსიც აქვს, ჯერ ე.წ. ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ააშენეს, შემდეგ − მისი 

დამხმარე შენობა და ბოლოს − „ამბასადორის“ 16-სართულიანი სასტუმრო. 

აღსანიშნავია, რომ მიწის ნაკვეთები, სადაც მშენებლობები განხორციელდა, 

რეკრეაციული ზონიდან ამორიცხეს და სხვა მისამართზე დაარეგისტრირეს 

(ეს სასტუმროები მდებარეობს სულიკო ჟღენტის ქუჩაზე, მიუხედავად იმისა, 

რომ ტერიტორია ისტორიულად და რეალურად ბულვარს ეკუთვნის.5 

2018 წელს ბულვარის მომიჯნავედ უნებართვოდ დაიწყო და შემდეგ გაიცა 

მშენებლობის ნებართვა „ალიანს ჯგუფის“ 54-სართულიანი სასტუმროს 

მშენებლობაზე. გვერდით მიწის ნაკვეთი კი ნაყიდი აქვს სამშენებლო 

კომპანია „ორბს“.6

პარკის სტატუსი და არსებული 

მდგომარეობა

ბულვარის სიახლოვეს, სადაც მსხვილი სამშენებლო კომპანიები სასტუმროებს 

აგებენ, მდებარეობს ბათუმის ცენტრალური პარკიც, რომელსაც მინიჭებული 

აქვს „გამწვანებული ტერიტორიის“ სტატუსი. მისი ტერიტორია 133 748 

კვადრატული მეტრია. პარკის ერთ ნაწილში მდებარეობს ტბა, 65 ათასი 

კვადრატული მეტრი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაა, ხოლო 19 

ათას კვადრატულ მეტრზე მოწყობილია ზოოკუთხე და განლაგებულია მისი 

დამხმარე ნაგებობები. პარკის ტერიტორიაზევეა ბათუმის დელფინარიუმი 

და აკვარიუმი. 

2017 წლის ზონირების რუკის მიხედვით, პარკის მთლიან ტერიტორიას რეკ-

რეაციული ზონის სტატუსი აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტერიტორიაზე რაიმე 

სახის მშენებლობა დაუშვებელია. თუმცა, ზემოთ აღნიშნული გამოწვევების 

ფონზე, როცა ხელისუფლება და ბიზნესი ერთობლივად ცდილობენ რეკრეაციულ 

5 ლორთქიფანიძე ეკა. „ეს არის ბულვარის მკვლელობის გამოცხადებული ქრონიკა“ − 
ბათუმელები ბულვარში 16-სართულიანი შენობის აგების წინააღმდეგ. რადიო „თავისუფლება“, 
23 იანვარი, 2021. https://bit.ly/3l6n7tM

6 ლევან ანთაძე. „54-სართულიანი კომპლექსის მშენებლობა 5 მარტამდე უკანონოდ 
მიმდინარეობდა“. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 14 მარტი, 2018. https://ajaratv.ge/
article/26876 
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ზონებსა თუ გამწვანებულ ადგილებში მშენებლობების დაკანონებას, პოულობენ 

და იყენებენ საკანონმდებლო ხარვეზებს ამ ტერიტორიების ასათვისებლად, 

კორპუსების, სასტუმროების, რესტორნებისა თუ კაფე-ბარების ასაშენებლად, 

ცხადია, ქალაქისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება დამატებითი 

მექანიზმების შექმნა რეკრეაციული სივრცეების დასაცავად. 

ამ გამოწვევის საპასუხოდ, ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმის შესა-

მუშავებლად, 2019 წელს ტენდერი გამოცხადდა. სპეციალისტებმა იმუშავეს 

ამ სივრცის განვითარების გეგმაზე, ხოლო ხელისუფლებამ, საზოგადოების 

დაკვეთით, ნახევარ მილიონზე მეტი ლარი დახარჯა. საბოლოო დოკუმენტი 

უნდა წარმოადგინონ 2021 წლის 1-ლ ოქტომბრამდე, შემდეგ კი უნდა დაიწყოს 

მისი განხილვის პროცესი.7

ამგვარი მექანიზმი აუცილებელია ბათუმის ცენტრალური პარკისთვისაც, 

რადგან ბულვარის მაგალითის გათვალისწინებით შეგვიძლია თამამად ვთქვათ: 

ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, მიუხედავად იმისა, რომ ბულვარს ბაღის 

სტატუსი ჰქონდა, მაინც გასცა ამ ტერიტორიაზე მშენებლობების ნებართვა. მან 

არად ჩააგდო საზოგადოებრივი პროტესტი, რომელიც უწყვეტად მიმდინარეობდა 

ბულვარის დასაცავად. 

ბათუმის ცენტრალური პარკი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამწვანებული სივრცეა, 

რომელსაც, სხვა 18 პარკის მსგავსად, რეკრეაციული ზონის სტატუსი აქვს. 

7 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი პორტალი. 28 სექტემბერი, 2019. https://bit.
ly/36ZTLVZ)
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ბათუმის პარკის ფუნქციური დატვირთვა და 

ისტორია 

სხვა პარკებისგან განსხვავებით, ფუნქციურად, ბათუმის ცენტრალური პარკი 

ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი ადგილია. მას უფრო ხშირად ქალაქელების 

პარკს ეძახიან, რადგან მჭიდროდ დასახლებული უბნების შუაგულში მდებარეობს. 

ექვსი ცენტრალური ქუჩა პირდაპირ უკავშირდება ტბას. პარკი ფეხითაც და 

ტრანსპორტითაც მარტივი მისადგომია.

ბათუმის ცენტრალური პარკიც ისევე ძველია, როგორც ბათუმის ბულვარი. 2021 

წლის აპრილში მას 140 წელი შეუსრულდა. 

მეცხრამეტე საუკუნეში ტბა უმოძრაო ჭაობი იყო, ხოლო ტბის გარშემო გაუვალ 

ჯაგნარში ბინადრობდნენ ტურები და გარეული ტახები, რომლებზეც დასაშვები 

იყო ნადირობა. სამხედრო კორესპონდენტი ალექსანდრე ფრენკელი 1879 

წელს ბათუმში ყოფნისას წერდა, რომ „...სახლის ფანჯრებიდან შეგიძლიათ 

ინადიროთ გარეულ ცხოველებზე“.

1881 წელს, ბათუმის ოლქის მაშინდელი გუბერნატორის, გენერალ-მაიორ 

ალ. სმეკალოვის გადაწყვეტილებით, ბათუმის სანაპირო პარკის (ბულვარის) 

პარალელურად, ტბის ირგვლივ „ქალაქის ბაღის“ მშენებლობა დაიგეგმა. გაიჩეხა 

ველური მცენარეები, მოეწყო სასეირნო ბილიკები, დაიდგა მოსასვენებელი 

სკამები. 
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1933 წელს „ქალაქის ბაღი“ „ბავშვთა პარკად“ გადაკეთდა. დიდი ყურადღება 

დაეთმო პარკისა და ტბის ნაპირების კეთილმოწყობას, აშენდა ნავმისადგომი. 

ტბაზე ნავით სეირნობა ბათუმელთა უსაყვარლეს გართობად იქცა. 1947 წელს 

ტბაში პირველი სასეირნო გემი „პიონერი“ ჩაუშვეს, ხოლო 1988 წელს − „აისი“.

იმ დროიდან მოყოლებული, ბათუმის ცენტრალურმა პარკმა მრავალჯერ 

იცვალა სახე. ოფიციალურად ექვსჯერ გადაარქვეს სახელი და სახელთან 

ერთად იცვლებოდა მისი იერსახეც. აღსანიშნავია, რომ პარკში მომხდარი 

ცვლილებები არც სპეციალისტებთან ყოფილა შეთანხმებული და ამ პროცესში 

არც საზოგადოება ყოფილა ჩართული. 

პარკის ტერიტორიაზე დიდი ცვლილებები კომუნისტების მმართველობის წლებს 

უკავშირდება, თუმცა პრობლემური უფრო გვიანდელი პერიოდი გახდა. 1990-იან 

წლებში აჭარის მთავრობის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა, ასლან აბაშიძემ ტბის 

ბუნებრივი ფორმის შეცვლა გადაწყვიტა, რის გამოც ნავსადგომთან არსებული 

საბჭოთა პერიოდამდე აგებული კოლონადები დაანგრიეს. 

ამ პროცესს შეეწირა ასწლოვანი ხეები. დაანგრიეს აგრეთვე მცირე ზომის 

ახალგაზრდული ცენტრი, სადაც ჭადრაკისა და ცეკვის კლუბები ფუნქციონირებდა, 

დაინგრა ბაიდერთა კლუბის შენობაც. პარკის შესასვლელთან ნეკერჩხლის 
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ხეებისა და გლიცინიების ხეივანიც გაანადგურეს, რომელიც თაღოვან სივრცეს 

ქმნიდა და განსაკუთრებულ ადგილს წარმოადგენდა როგორც ბათუმელების-

თვის, ისე ქალაქის სტუმრებისთვის. მაშინ პარკში დააგეს ბალახის საფარი 

და მთელ ტერიტორიაზე დარგეს დეკორატიული ბუჩქები. 

მას შემდეგ პარკის იერსახე მკვეთრად არ შეცვლილა, თუმცა 2011 წელს, დელ-
ფი ნარიუმის რეკონსტრუქციის პარალელურად, პარკის უკანა ნაწილში დაიგო 
გზა, რომლითაც ლერმონტოვის ქუჩა რუსთაველის ქუჩას დაუკავშირდა, ასევე 
მოასფალტდა საკმაოდ დიდი ტერიტორია და მოეწყო სივრცე პარკინგისთვის. 
ამ პერიოდშივე გააფართოეს მცირე ზომის ზოოკუთხე, დაამატეს ვოლიერები 
და ცხოველები, დაამონტაჟეს თანამედროვე განათების სისტემა. დღევანდელი 
მონაცემებით, ბათუმის ზოოკუთხეს 19 ათასი კვადრატული მეტრი უჭირავს, 
თუმცა უახლოეს მომავალში მისი სხვა ადგილას გადატანა იგეგმება. უაღრესად 
მნიშვნელოვანია, გამოთავისუფლებული ტერიტორიის შემდგომ დაგეგმარებაში 
აქტიურად ჩაერთონ სპეციალისტები და მოქალაქეები. 

ცვლილებების ახალი ტალღა პარკში

ქალაქში სამშენებლო ბუმის მიუხედავად, პარკის ტერიტორიაზე (ბულვარის, 
მწვანე კონცხისა და სხვა რეკრეაციული ზონებისგან განსხვავებით) მშენე-
ბლობებზე ნებართვები არ გაცემულა. თუმცა 2018 წელს მოქალაქეებს გაუჩნდათ 
განცდა, რომ პარკში სერიოზული ცვლილებები იგეგმებოდა. ამის წინაპირობა 
გახდა ბათუმის მაშინდელი მერის, ლაშა კომახიძის განცხადებები.8

ლაშა კომახიძემ მედიასთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ ქალაქის მერია პარკის 
კომერციალიზაციის პროექტზე მუშაობდა. მერი ამტკიცებდა, თითქოს პარკში 
ნაკლებად დადიოდნენ ახალგაზრდები და ტურისტები, თუმცა ამ თემაზე რაიმე 
ოფიციალური კვლევა არ ჩატარებულა. პირველი ნაბიჯი, რაც მაშინ ბათუმის 
მერმა გადადგა, პარკში მდებარე ატრაქციონების იჯარით გაცემა იყო. ამ 
გადაწყვეტილების შემდეგ, იჯარით გაცემული ატრაქციონები განახლდა, თუმცა 
მათი სარგებლობის ღირებულება რამდენჯერმე გაიზარდა − ადრინდელი 
ფასის, ერთი ლარის ნაცვლად 3-5 ლარი შეადგინა. მომსახურების გაძვირებამ 
ბავშვებში სოციალური უთანასწორობის რისკი გააჩინა. მანამდე ატრაქციონების 
ნაწილს მერია პატრონობდა და ამისთვის ქალაქის ბიუჯეტიდან წლიურად 350 
ათასი ლარი იხარჯებოდა. შესაბამისად, ფასი მისაღები და ხელმისაწვდომი 
იყო სხვადასხვა სოციალური ჯგუფისთვის. 

8 ლომაძე ნათია. მერია ცენტრალური პარკის კომერციალიზაციაზე. აჭარის საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი, 14 მარტი, 2018. https://ajaratv.ge/article/26885 https://ajaratv.ge/article/26898
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2018 წელსვე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, გარე მოვაჭრეებს პარკის 

ტერიტორიაზე საქმიანობის უფლება მიეცათ. რამდენიმე ადგილას გაჩნდა 

სავაჭრო წერტილები, სადაც მეტად უხარისხო და რაც მთავარია, ბავშვებისთვის 

არცთუ უსაფრთხო სათამაშოები არაჰიგიენურ გარემოში, პირდაპირ ქვაფენილ-

ზე დაწყობილი იყიდება. ვაჭრობის ამგვარი ფორმა ბავშვის ინტერესებით 

მანიპულირებაა, რადგან პროდუქცია მათთვის ხელმისაწვდომ ადგილზეა 

გამოფენილი. ეს, ერთი მხრივ, მშობლებს უქმნის ფინანსურ პრობლემას, მეორე 

მხრივ კი, ხელს უშლის მშვიდ გარემოში დასვენებას. ამავე სივრცეში ქალაქის 

თვითმმართველობამ მოქალაქეებს ალტერნატიული და ხელმისაწვდომი ბევრი 

ვერაფერი შესთავაზა − ატრაქციონების გაცემის სატენდერო წინადადების 

ფარგლებში, მოიჯარემ მხოლოდ მცირე ზომის სასრიალოები დადგა, რისთვისაც 

მწვანე საფარი ფილებით მოაპირკეთა.9

კომერციალიზაციის პროექტის პარალელურად, პარკის ადმინისტრაციის 

მაშინდელი ხელმძღვანელი გამოვიდა ინიციატივით, ნურის ტბაზე არსებული 

კოლო ნადებიანი ნავმისადგომი აღედგინა, ტბის მეორე მხარეს, კოლონა-

დების მოპირდაპირედ კი, ტერასა მოეწყო და იქ რესტორნები და კაფე-ბარები 

განეთავსებინა. 

ამავე პერიოდში უკვე ოფიციალურად გახდა ცნობილი, რომ მერია პარკში 19 ათას 

კვადრატულ მეტრზე განთავსებული ზოოკუთხის გადატანას და ამ ტერიტორიის 

გამოთავისუფლებას აპირებდა. პარკის მაშინდელმა ადმინისტრაციამაც 

გაავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ ზოოკუთხეში პრიმატები გაუსაძლის, 

9 ფრანგიშვილი ია. რატომ გაძვირდა პარკში ატრაქციონები? „ბათუმელები“, 8 ივნისი, 2018. 
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/140518/;

 ცენტრალურ პარკში ერთი უფასო ატრაქციონი ფასიანების გვერდით დაიდგა. აჭარის 
საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 5 თებერვალი, 2019. https://ajaratv.ge/article/38296
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არაჰუმანურ პირობებში იმყოფებოდნენ და ზოოკუთხის ქალაქგარეთ გადატანა 

აუცილებლობით იყო ნაკარნახები. მერმა ასევე განაცხადა, რომ ზოოკუთხის 

ტერიტორიაზე რესტორნებისა და კაფეების მოწყობასაც განიხილავდნენ.10

ბათუმის საკრებულოს 2018 წლის 15 თებერვლის განკარგულების თანახმად, 

პარკს სახელი შეუცვალეს − 6 მაისის სახელობის პარკის ნაცვლად ბათუმის 

ცენტრალური პარკი უწოდეს. განკარგულებაში განისაზღვრა პარკის ფართობიც 

და იქვე დაზუსტდა, რომ ზოოკუთხის 19 768 კვადრატული მეტრი ტერიტორია 

პარკის განვითარების შესაბამისად უნდა დაგეგმარებულიყო. 

პარალელურად, ზოოკუთხის გადასატანად მერიამ და საკრებულომ, „ქართუ 

ფონდის“ დახმარებით, ბოტანიკურ ბაღთან შეისყიდეს ტერიტორია, მის 

მოწყობამდე კი ზოოკუთხე სამართავად მერიის აიპ-ს − „ბათუმის ბოტანიკურ 

ბაღს“ უზუფრუქტის წესით გადაეცა. 

2018 წლის მეორე ნახევარში პარკის შესახებ საჯარო განცხადებები შეწყდა. 

აღარც კოლონადების აღდგენა იყო აქტუალური. მოულოდნელად თანამდებობა 

დატოვა პარკის მაშინდელი მმართველი უწყების − ა(ა)იპ „ბათუმის ტურისტული 

ობიექტების მართვის სააგენტოს“ ხელმძღვანელმა და დაიწყო ამ სამსახურის 

ლიკვიდაციის პროცესი. 

„ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს“ გაუქმების შემდეგ 

პარკში დივერსიფიცირებული მმართველობა დაიწყო.

10 კახაბერიძე ცაგო. რა აშენდება ბათუმის ზოოკუთხის ადგილას − ლაშა კომახიძის განცხადება. 
„ბათუმელები“, 14 მარტი, 2018. https://batumelebi.netgazeti.ge/news/122371/
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დივერსიფიცირებული მენეჯმენტის 

სისუსტეები და შედეგები

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორ-

მაციით ირკვევა, რომ პარკს ფუნქციურად მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა 

სამსახური მართავს.

 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 

29 აგვისტოს N2564 ბრძანებით, „ბათუმის ცენტრალურ 

პარკში“ არსე ბული ნურის ტბა (ს.კ. 05.23.06.008) 

უზუფრუქტის ფორმით უსასყიდ ლოდ სარგებლობაში 

გადაეცა შპს „ბათუმის წყალს“. 

 „ბათუმის ცენტრალური პარკის“ დანარჩენი 

ტერიტორიის (ს.კ. 05.23.06.010) მოვლა-პატრონობაზე 

პასუხისმგებელია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია და „გამწვანების სამსახური“. 

 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 

11 ივნისის N2243 ბრძანებით, „ბათუმის ცენტრალურ 

პარკში“ მდებარე ზოოკუთხის ტერიტორია (ს.კ. 

05.23.06.004) უზუფრუქტის ფორმით გადაეცა ა(ა)

იპ „ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს“ (უზუფრუქტის 

ხელშეკრულება − 18.06.2018 წ.).

მერიის გადაწყვეტილება ცალსახად ნეგატიურად აისახა პარკის საერთო 

მდგომარეობაზე. ამ სამი წლის განმავლობაში სრულად მოიშალა განათების 

სისტემა და ჩაბნელებულ პარკში ღამით შეუძლებელი იყო გადაადგილება. 

მხოლოდ მიმდინარე წელს მოხერხდა ტბის ირგვლივ განათების დამონტაჟება. 

პარკი ამჟამადაც ნაწილობრივაა განათებული.

12
3
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პარკის ფიზიკური მდგომარეობის 
შეფასება

DRIVE ჯგუფის წევრების ყოველდღიური ვიზუალური დაკვირვების შედეგად 
(ხანგრძლივობა 10 დღე), შეფასდა პარკის მდგომარეობა და გამოიკვეთა 
შემდეგი პრობლემები: ბოლო პერიოდში პარკის ტერიტორიაზე შემცირდა 
ნაგვის ყუთების რაოდენობა, დაზიანებულების ჩანაცვლება არ ხდება ან თუ 
იცვლება − იშვიათად; ზოგიერთ ადგილას აღსადგენია მინდვრის საფარი; 
დაზიანებულია ხე-მცენარეებზე დამონტაჟებული პროჟექტორები, აგრეთვე 
− მზის საათი; არ ემატება და არც იცვლება დასასვენებელი სკამები; მწვანე 
საფარი არ იწმინდება ძაღლის ექსკრემენტებისგან; ზოოკუთხეში მოშლილია 
საბავშვო გასართობი საქანელები. პარკში არსებული სასმელი წყლის ორი 
შადრევნიდან მხოლოდ ერთი მუშაობს. 

ჯერ-ჯერობით არაფერი იგეგმება პარკის განვითარების ან არსებული სიტუაციის 
გასაუმჯობესებლად. მაგალითად, ლერმონტოვის ქუჩის მხრიდან ჩასაკეტია 
სამანქანო გზა, ან დასამონტაჟებელია ე.წ. მწოლიარე პოლიციელი მაინც, 
რათა საფრთხე ავარიდოთ იქ მყოფ ბავშვებს. 

არც ისე დიდი ხნის წინ პარკში გაჩნდა კერძო კომპანიის − „ბათუმის ფოსტის“ 
სარეკლამო სკულპტურა. სპონტანურად, სპეციალისტთა ჩართვის გარეშე, ტბის 
განაპირა მინდვრებზე, სადაც მოქალაქეები დაკავებული იყვნენ სხვადასხვა 
სპორტული აქტივობით, აწყობდნენ პიკნიკებს და ამ ადგილს ჰქონდა ფუნქციური 
დატვირთვა, გადაწყდა დეკორატიული ყვავილების დარგვა, რამაც ასევე 
შეამცირა დასასვენებელი სივრცე. 

ქალთა საერთაშორისო დღეს კი ამავე ტერიტორიაზე გულის ფორმა მოხაზეს 
ხეებით, რასაც საზოგადოების არაერთგვაროვანი და კრიტიკული შეფასებები 
მოჰყვა. მოგვიანებით ბეტონისგან ჩამოასხეს გულის ფორმის კონსტრუქცია, 
გულების ფორმის ქვაფენილი დააგეს და ტერიტორია რეკრეაციული ზონისთვის 
შეუსაბამოდ, მკვეთრი წითელი ფერით გაანათეს.11 მალევე ამ ტერიტორიაზე 
ყვავილების „ტორტიც“ გაჩნდა.

ყოველივე ამის შედეგად, პარკის ფუნქციურად დატვირთულ ნაწილში შემცირდა 
ხალხის ნაკადი, რადგან ბუნებრივად არსებული საპიკნიკე და სპორტული 
აქტივობებისთვის განკუთვნილი სივრცე მთლიანად მოიშალა. 

11 აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. https://ajaratv.ge/article/39271
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ტბის ირგვლივ, ტირიფის ხეების გასწვრივ, დარგულია დეკორატიული ხეები, 
ხოლო სასეირნო ბილიკების გაყოლებაზე − დეკორატიული ბუჩქები და ნაძვები, 
რაც პარკის ბუნებრივ ველურ გარემოსთან კონტრასტს ქმნის და რადიკალურად 
ცვლის მის იერსახეს. 

არაეფექტიანი მმართველობის შედეგია ისიც, რომ საკრებულოს 2018 წლის 
განკარგულებით განსაზღვრული ზოოკუთხის ტერიტორიის განვითარების გეგმა 
აქამდე არ შემუშავებულა. 

მთავარი პრობლემაა ის, რომ არ არსებობს პარკის განვითარების/რეაბილიტაციის 
გეგმა, რომელიც მკაფიოდ განსაზღვრავდა როგორც პარკის ტიპს/სახეობას, ისე 
მის სამომავლო პერსპექტივასაც. 

მშენებლობის რეგულაცია ბათუმის 
რეკრეაციულ ზონებში 

ბათუმის მერიას არ აქვს სპეციალური დადგენილება რეკრეაციული ზონების 
რეგულირების შესახებ. ქალაქის თვითმმართველობა ხელმძღვანელობს 
ცენტრალური კანონით − 2019 წლის 3 ივნისს მიღებული „საქართველოს 
მთავრობის N261 დადგენილებით“. 

ბათუმის ცენტრალურ პარკს, ზონირების რუკის მიხედვით, „გამწვანებული 
ტერიტორიის“ სტატუსი აქვს მინიჭებული. 261-ე დადგენილების 23-ე მუხლის 
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მიხედვით, „გამწვანებული ტერიტორია არის ნაშენ გარემოში არსებული 
გამწვანების ობიექტი (მაგალითად, ბულვარი, პარკი, ბაღი, სკვერი, გაზონი), 
რომლის ფართობის არანაკლებ 70%-ზე დაცულია წყალგამტარიანობა (კ-
3), სადაც შესაძლებელია მოეწყოს დასასვენებელი/გასართობი ადგილები, 
სპორტული, სათამაშო, საკემპინგე, საქალაქო მებაღეობა, საბანაო ადგილები“.

70%-ზე დაცული წყალგამტარიანობა (კ-3) გულისხმობს შემდეგ პირობას: 
ტერიტორიის მხოლოდ 30%-მდე შეიძლება იყოს გაუმწვანებელი და გამო ყე-
ნებული ქვაფენილიანი ბილიკებისა თუ ატრაქციონებისთვის. 

ორგანულ კანონზე დაყრდნობით, თვითმმართველობები შეიმუშავებენ 
სტანდარტებს, რომელთა მიხედვითაც ვითარდება სარეკრეაციო სივრცეები. 
მაგალითად, 2019 წელს თბილისის მერიამ შეიმუშავა დოკუმენტი − „სარეკრეაციო 
სივრცეების განვითარების სტანდარტი თანასწორუფლებრივი სარგებლობის 
უზრუნველსაყოფად“,12 რომლის მისიაც ასე არის ჩამოყალიბებული: „ახალი 
მწვანე სივრცეების დაგეგმარება, განვითარება და არსებულის განახლება 
საზოგადოების სურვილებისა და მოთხოვნილებების შესაბამისად, საზო-
გადოებაში სარეკრეაციო ტერიტორიების როლის მნიშვნელობის ხაზგასმა, 
მათი ფუნქციური დატვირთვა და სამართლიანი გადანაწილების ღონისძიებების 
უზრუნველყოფა, რეკომენდაციების მიცემა და საერთაშორისო და ადგილობრივი 
საუკეთესო პრაქტიკის საფუძველზე მიღებული გამოცდილების გაზიარება იმ 
შესაძლებლობების შესახებ, რომლებიც არსებობენ საზოგადოებრივი მწვანე 
და სარეკრეაციო სივრცეების განვითარების, გამოყენებისა და კონსოლიდაციის 
კუთხით“.

დოკუმენტში ასევე ვკითხულობთ, რომ „სარეკრეაციო სივრცეები თავისი 
ობიექტებით, ღონისძიებებით, მიმდინარე პროგრამებით, მნიშვნელოვან როლს 
ასრულებენ ადგილობრივი თემებისა და ზოგადად მოქალაქეების ცხოვრებაში. 
აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირებს და სხვა სოციალურ ჯგუფებს ჰქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობა, 
ისარგებლონ ამ ტერიტორიებით და აქ მიმდინარე ნებისმიერი მომსახურებით. 
სახელმწიფო კანონმდებლობა კრძალავს დისკრიმინაციის ყველანაირ 
გამოვლინებას, რომელიც ვრცელდება სარეკრეაციო ადგილებზე და მასში 
არსებულ მომსახურებაზე. შესაბამისად, ხელისუფლების ვალდებულებაა, 
აღნიშნული კანონმდებლობის ფარგლებში უზრუნველყოს სარეკრეაციო 
სივრცეების გამართული საზოგადოებრივი ფუნქციონირება და შესაბამისი 
მომსახურების ხარისხი, რომლის მიხედვითაც, ამ სივრცეებით სარგებლობის 
ბენეფიციარი უკლებლივ ყველა მომხმარებელია“. 

12 თბილისის მუნიციპალიტეტი. სარეკრეაციო სივრცეების განვითარების სტანდარტი 
თანასწორუფლებრივი სარგებლობის უზრუნველსაყოფად. 2019. თბილისის მერია. pdf
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იმავე დოკუმენტში ცალკე თავი ეთმობა პარკების დეტალურ აღწერას. 
ურბანული ტიპის პარკის დანიშნულება, როგორიც ბათუმის ცენტრალური 
პარკია, შემდეგნაირად არის ჩამოყალიბებული: „ურბანული პარკები გათვლილია 
ქალაქის სხვადასხვა უბანში მცხოვრებთა სარეკრეაციო მოთხოვნილების 
დაკმაყოფილებაზე, რომელიც აგრეთვე უნიკალური პეიზაჟებისა და ღია 
სივრცეების შენარჩუნებას უზრუნველყოფს. ურბანული პარკი სთავაზობს 
სხვადასხვა გასართობ საშუალებას ოჯახებს და ხშირად ითავსებს სპეციფიკურ 
სარეკრეაციო დანიშნულებას: ექსტრემალური სპორტის საშუალება, საპიკნიკე 
ადგილები, სპორტული მოედნები, მუდმივი საჭირო ოთახები, სასმელი 
შადრევნები, ლანდშაფტური ადგილები და საბავშვო სათამაშო მოედნები. 
ურბანული პარკის დაახლოებით ორი მესამედი განკუთვნილი უნდა იყოს 
აქტიური დასვენებისთვის, როგორიცაა: ბალახის საფარის მქონე ღია მინდორი 
თავისუფალი თამაშისთვის, საბავშვო მოედანი და ღია ცის ქვეშ არსებული 
ღონისძიებების ადგილი. საფეხმავლო ბილიკები მომსვლელს ეხმარება, 
როგორც პარკის შიდა ტერიტორიაზე გადაადგილებაში, აგრეთვე მიმართავენ 
დამსვენებელს პარკის მიმდებარე ბილიკების, ქუჩებისა და ტროტუარებისკენ. 
ახალი განაშენიანება, თუ ის განთავსებულია პარკის საზღვართან ახლოს, უნდა 
ითვალისწინებდეს პარკამდე კარგი მისასვლელი გზის მოწყობას. როგორც 
წესი, საქალაქო პარკის ზომა 1000 კვ. მეტრიდან 5000 კვ. მეტრამდეა“. 

სასურველია, მსგავსი ტიპის დოკუმენტი ბათუმის რეკრეაციული ზონებისთვისაც 
შემუშავდეს, რაც რეკრეაციული ზონების განვითარების ჩარჩოს შექმნიდა და 
პროცესს გაამარტივებდა. 

პარკების განვითარების უცხოური და 
ქართული გამოცდილება

არსებობს ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო 
კომიტეტი (ICOMOS) და ლანდშაფტის არქიტექტორთა საერთაშორისო ასოციაცია 
(IFLA). ისტორიული პარკების დაცვა დამოკიდებულია მათ იდენტიფიკაციასა 
და აღწერაზე. ის მოითხოვს რამდენიმე სახის აქტივობას: შენარჩუნებას, 
კონსერვაციასა და რესტავრაციას. ისტორიული პარკის იერსახის უცვლელად 
შენარჩუნება უპირველესი საზრუნავია, ვინაიდან ძირითად მასალას მცენა-
რეული საფარი წარმოადგენს. პარკის ბუნება და მისი დანიშნულებაა მშვიდი 
გარემოს შექმნა ადამიანური კონტაქტებისა და ბუნების შეცნობისთვის13. 
მსოფლიოს ბევრი ქალაქი აშენებს საქალაქო პარკებსა და ბაღებს, რათა 

13 ისტორიული ბაღების დაცვის ქარტია. https://batumelebi.netgazeti.ge/news/32154/ 
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თავის მოსახლეობას დასასვენებლად კომფორტული 
გარემო შეუქმნას. ქალაქების მცხოვრებთ ხშირად არ 
ეძლევათ საშუალება, გაექცნენ ყოველდღიურ დამღლელ 
რუტინას, ისუნთქონ სუფთა ჰაერი და ისეირნონ ბუნებაში. 
საქალაქო პარკები სწორედ ამაში ეხმარება მოსახლეობას. 
აქედან გამომდინარე, სასურველია (და სასარგებლოც მათი გამოცდილების 
გათვალისწინებით), მიმოვიხილოთ იმ ქვეყნების მაგალითები, რომლებშიც 
დაცულია თანამედროვე პარკის სტანდარტები.

გერმანიაში, ბერლინის ტიერგარტენის პარკი ისტორიული კონტექსტითა და 
მახასიათებ ლებით ნაწილობრივ ჰგავს ბათუმის ცენტ რალურ პარკს − ათეული 
წლების წინ ეს იყო ადგილი, სადაც სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვა როვნები 
ნადირობდნენ. ტყის უზარმაზარი ფართობი სპეციალურად იყო შემოღობილი, 
რათა ნადი რობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოე ხერ  ხებინათ. აქედან გაჩნდა 
სახელწოდება „ტიერგარტენი“, რაც გერმანულად „ცხოველთა ბაღს“ ნიშ ნავს. 
1742 წელს, ფრიდრიხ დიდის ინიციატივით გადაწყდა, სანადირო სავარგულების 
ნაცვლად გაეშე ნებინათ პარკი, სადაც ხალხი დას ვე ნებასა და გართობას 
შეძლებდა. აღსა ნიშნავია ის ფაქტიც, რომ ტიერგარტენის პარკმა დღემდე 
შეინარჩუნა ძველე ბური სახე. 1949 წელს დაიწყო პარკის რესტავრაცია, რაც 
მცენარეული საფარის მაქსი მალურად აღდგენას ითვალისწინებდა. პარკი 
დღესაც გამორჩეულია პეიზაჟების სიმრავლით, ბილიკებით, გაზონებით, 
მდელოებითა და ყვავილების მრავალფეროვნებით14.

14 BERLIN.DE https://www.berlin.de/en/attractions-and-sights/3560778-3104052-tiergarten.en.html
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ნიუ-იორკის ცენტრალ პარკის უმეტესი ნაწილი, ერთი 

შეხედვით, ბუნებრივად გამოიყურება, სინამ დვილეში 

კი მთლიანად ხელოვნუ რად არის შექმნილი. იგი 

მოი ცავს რამდენიმე ხელოვნურ ტბას, საცა ლფეხო 

ბილიკებს, ორ საცი გუ რაო მოედანს, ზოოპარკს, 

მწვანე მოედნებსა თუ მინდვრებს სხვადასხვა 

სპორტული დანიშნულებისა და ბავშვების გართო-

ბისთვის. პარკი პოპულარული ოაზისია მიგრა ციუ-

ლი ფრინველებისთვის. თავიდანვე განისაზღვრა 

ცენტრალ პარკის დანი შნულება, როგორც დამ ღლე ლი 

ურბანული ცხოვრებისგან თავის დაღწევის საშუა ლება 

და დასვენების ადგილი. 2004 წლიდან პარკი ეროვ ნული 

მნიშვნე ლობის ძეგლის სტატუსით ფუნქციონირებს და მას 

სპეცია ლურად ორგა ნიზებული დამოუკიდებელი კომიტეტი მართავს15.

ლონდონის ცნობილი ჰაიდ-პარკის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ტბა 

სერპანტინია, რომელსაც სახელი მისი უცნაური ფორმის გამო უწოდეს. ამ 

უზარმაზარ რეკრეაციულ ტბაში ცურვა ნებადართულია ზაფხულში. პარკის 

მთავარი დანიშნულებაა, მოსახლეობამ შეძლოს ბუნე ბაში დასვენება და დროის 

სასია მოვ ნოდ გატარება. მომსვლელებს ეძლევათ შესა ძლებ ლობა, ისეირნონ 

ნავით თუ ველოსი პედით, ისრიალონ ციგურებით. აქ არის მოედნები გუნდური 

თამაშებისთვის, ჩოგბურთის კორტები, ტრასები ცხენოსნობისთვის და ბავშვთა 

სანახაობრივი მოედანი16.

15 METRA.GE https://metra.ge/ka/blog/tsentral-parki-qvelaze-masshtaburi-rekreatsiuli-zona-da-misi-roli-
niu-iorkshi

16 VISITLONDON.COM https://www.visitlondon.com/things-to-do/place/610718-hyde-park
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მოყვანილი მაგალითები ცხადყოფს, რომ ბათუმის ცენტრალური პარკი და 

ევროპული ქვეყნების პარკები დაარსების ისტორიული კონტექსტით ერთმანეთს 

ჰგავს. საწყის ეტაპზე აღნიშნული ტერიტორიები ველური ბუნების ნაწილი იყო და 

სანადიროდ გამოიყენებოდა. თუმცა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პარკების 

შემდგომი განვითარება. ევროპულ პარკებს თავდაპირველი ისტორიული 

იერსახე და მთავარი ფუნქცია − რეკრეაცია და დასვენება − არ დაუკარგავს, 

პირიქით, უფრო მეტად განვითარდა და დაიხვეწა. რაც შეეხება ბათუმის 

ცენტრალურ პარკს, მისი იერსახე და ნაწილობრივ ფუნქციური დატვირთვა 

მეოცე საუკუნის განმავლობაში არაერთხელ შეიცვალა. პარკის განვითარების 

კონცეფციის უქონლობამ და მოქალაქეთა ინტერესების გაუთვალისწინებლობამ 

მნიშვნელოვნად დააზიანა იგი. დასავლური საქალაქო ტიპის პარკების 

უმთავრესი დანიშნულებაა ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც ნებისმიერ სტუმარს 

ეძლევა კომფორტული დასვენების შესაძლებლობა. რაც შეეხება ბათუმის 

ცენტრალურ პარკს − თუ დროულად არ შემუშავდება მისი განვითარების 

კონცეფცია, არსებობს საფრთხე, რომ დაიკარგება ქალაქის პარკებისთვის 

დამახასიათებელი მთავარი დანიშნულება: დასვენებისა და რეკრეაციის 

შესაძლებლობა.

ასევე საინტერესოა ქართული ანალოგების მიმოხილვაც. ბოლო 

წლებში თბილისში მოხერხდა რამდენიმე პარკის − მზიურის, 

დედაენის ბაღის, ვაკის პარკის რეაბილიტაცია, ასევე მომზადდა 

პროექტი იპოდრომის ტერიტო რიაზე თბილისის ცენტრალური პარკის 

გასაშენებლად. ამ მაგალითების გათვალისწინება საგულისხმო უნდა 

იყოს ბათუმის ცენტრალური პარკის მესვეურთათვის.

მზიურის პარკი 1982 წელს გაიხსნა. იგი 

მდინარე ვერეს ხეობაში მდებარეობს. 

პარკის რეაბილიტაცია 2015 წლის 13 

ივნისის ტრაგიკული მოვლენების 

შემდეგ გადაწყდა და განახლებული 

ტერიტორია 2020 წელს გაიხსნა. 

პროექტის ფარგლებში სრულად 

განახლდა 13 ივნისის წყალდიდობის 

შედეგად დაზია ნებული ჭაბუა ამი-

რეჯიბის გზატკეცილის მიმდებარე 

გამწვანება და პარკი. აღდგა პარკში 

არსებული მოზაიკები, ხიდები, კიბეები; 
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გამოიცვალა ყველა სახის კომუნიკაცია: კანალიზაცია, სასმელი წყლის, 

საირიგაციო, ხანძარსაწინააღმდეგო და გარე განათების სისტემები; პარკის 

ტერიტორიაზე მოეწყო ველობი ლიკები; განთავსდა სკამები, ურნები, 

ფანჩატურები, სასმელი წყლის სოკოები; კეთილმოეწყო დასასვენებელი 

ადგილები; დაიდგა ზონირების შესაბამისი ნიშნები. პარკის ტერიტორიაზე 

გაჩნდა ხელოვნური ტბა, სკეიტბორდისა და საბავშვო გასართობი მოედნები. 

პარკში შეიქმნა ისეთი სპორტული, კულტურული და რეკრეაციული სივრცეები, 

რითაც მზიური ბევრად უფრო კომფორტული გახდა ყველა ასაკის ადამიანისთვის. 

განახლებული ინფრასტრუქტურა ადაპტირებულია განსაკუთრებული საჭიროების 

პირებისთვის17. 

ვაკის პარკი ვაკის რაიონის ბოლოშია გაშენებული. მისი დაარსების თარიღია 

1946 წელი, როცა დედაქალაქის მწვანე ზოლის შესაქმნელად 200 ჰექტარი 

ფართობი გამოიყო. ვაკის პარკის რეაბილიტაციის პროცესი 2020 წლის 

სექტემბერში დაიწყო და მისი დასრულება 2021 წლის მიწურულს იგეგმება. 

პარკს ისტორიული ძეგლის სტატუსი აქვს და მისი აღდგენისას ძირითადი 

მახასიათებლები უცვლელად შენარჩუნდება. დაგეგმილია ტერიტორიის 

ადაპტირება შშმ პირებისა და ველობილიკით მოსარგებლეებისთვის; რეაბი-

ლიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ შენობა-ნაგე-

ბობებს; იგეგმება უსახური, დაუსრულებელი კონსტრუქციების დემონტაჟი; 

დენდროლოგიური კვლევის საფუძველზე, სრულად განახლდება მცენარეული 

საფარი; შენარჩუნდება პარკში არსებული ჩოგბურთის კორტები და კალათბურთის 

მოედანი; ასევე აღდგება და პირვანდელ სახეს დაიბრუნებს პარკში არსებული 

ღია კინოთეატრის შენობა; სამუშაოების ფარგლებში, სრულად შეიცვლება 

17 თბილისის მერია. https://tbilisi.gov.ge/news/10108 
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მიწისქვეშა კომუნიკაციები, სანიაღვრე, სარწყავი, ელექტრომომარაგების 

სისტემები და პარკის ინფრასტრუქტურა; მოეწყობა ცხოველების სასეირნო 

ახალი სივრცე, საპიკნიკე ზონა, საბავშვო ატრაქციონები, ტრენაჟორები და 

სამაგიდო თამაშების ზონები; განახლდება საფეხმავლო და ველობილიკები. კუს 

ტბის ფერდობზე განახლდება გადმოსახედი და მოეწყობა მასთან მისასვლელი 

ბუნებრივსაფარიანი ბილიკები.18

დედაენის ბაღი თბილისის ერთ-ერთი პოპულარული 

პარკია. იგი მშრალ ხიდთან, ხიდისა და სკუდიერის 

ქუჩების კვეთაზე მდებარეობს. ბაღის რეაბილიტაცია 

გაზაფხულზე დასრულდა და 2021 წლის 16 ივნისს 

საზეიმოდ გაიხსნა. რეაბილიტაციის შედეგად 

აშენდა დედაენის და 9 მარტის ბაღების დამა-

კავშირებელი საფეხმავლო გვირაბი; ორივე ბაღში 

ჩატარდა გამწვანების მასშტაბური სამუშაოები, 

შეიცვალა ინვენტარი; მოწესრიგდა როგორც მიწის-

ქვეშა, ისე მიწისზედა კომუნიკაციები; მოეწყო 

გარე განათების ქსელი; კეთილმოეწყო საფეხმავლო 

სივრცე; მშრალი ხიდიდან სანაპიროზე ჩასასვლელ 

ორივე პანდუსზე დაიგო გზის ახალი საფარი, ხოლო ერთ-

ერთზე აშენდა კედელი; დამონტაჟდა ხიდების გასანათებელი 

სისტემა; დედაენის ბაღში მოეწყო სკეიტპარკი, სავარჯიშო სივრცე, შადრევანი 

და საბავშვო მოედანი; გამოიყო ადგილი ძაღლების 

სასეირნოდ; მხატვრებისა და ხელნაკეთი ნივთებით 

მოვაჭრეთათვის გაჩნდა ცივილიზებული სავაჭრო 

ინფრასტრუქტურა.19 

თბილისის ცენტრალური პარკის გაშენება 

იგეგმება ყოფილი იპოდრომის ადგილას, 36 

ჰექტარზე. შემუშავებული პროექტის მიხედ-

ვით, ტერიტორიაზე შეიქმნება მულტი ფუნ-

ქციური სივრცე, სადაც გაშენდება ბოტანი-

კური ბაღი, იაპონური ბაღი, ფრანგული ბაღი, 

მოეწყობა ამფითეატრი, შადრევანი, სკეიტპარკი, 

სასაზღვრო-სატყეო ზონა, შიდა სატყეო სექტორი, 

18 თბილისის მერია. https://tbilisi.gov.ge/news/10553 

19 თბილისის მერია. https://tbilisi.gov.ge/news/11682 
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საგანმანათლებლო ცენტრი, მდელოები, ზიპლაინი, სპორტის და კვების ზონები. 

ასევე მოეწყობა ცხოველების სასეირნო სივრცე, პანორამული პლატფორმა, 

გუბურა, თოკების პარკი, საფეხმავლო ხიდი, სამთო ველოსიპედების 

ბილიკები, სტრიტბოლის სივრცე, არეალები ლაშქრობისა და კლდეზე 

ცოცვის მოყვარულთათვის, ხოლო პარკის გარშემო იფუნქციონირებს სამი 

ავტოსადგომი20. 

თბილისის პარკებთან დაკავშირებული უახლესი გამოცდილების გაზიარება, 

ამ პარკების რეაბილიტაციის პროექტების შესწავლა ბათუმის თვითმმარ-

თველობისთვის დამატებით მოტივაციას ქმნის, თავისი დღის წესრიგის 

ერთ-ერთ ძირითად საკითხად აქციოს ადგილობრივი რეკრეაციული ზონების 

განვითარება. პროცესი უნდა დაიწყოს ბათუმის ცენტრალური პარკის, როგორც 

ქალაქის მთავარი პარკის, განვითარების კონცეფციის/რეაბილიტაციის გეგმის 

შემუშავებით.

მოსახლეობის საჭიროებების კვლევა-
მიგნებები

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა მოსახლეობის განწყობების შესასწავლად 

და ბათუმის ცენტრალურ პარკთან დაკავშირებული მათი საჭიროებების დასა-

დგენად. კვლევის მიმდინარეობისას, 2021 წლის 17 და 19 მაისს გაიმართა ორი 

ჯგუფური შეხვედრა-ინტერვიუ (ე.წ. ფოკუს-ჯგუფი), რომლებშიც მონაწილეობდ-

ნენ ახალგაზრდები, პენსიონერები, მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლები და 

პარკის მახლობლად მცხოვრებლები, თითოეულში 8-8 რესპონდენტი. გამოითქვა 

საინტერესო მოსაზრებები მეტად საჭირბოროტო საკითხებზე და მომავალში 

შესაძლოა ისინი საფუძვლად დაედოს კიდეც ბათუმის ცენტრალური პარკის 

განვითარების კონცეფციის/რეაბილიტაციის გეგმის შემუშავებას. 

პარკის განმასხვავებელი ნიშნები სხვა სარეკრეაციო ზონებისგან 

(ბულვარისგან): ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ ბათუმი არ 

გამოირჩევა რეკრეაციული ზონების სიმრავლით და დიდი არჩევანიც არ აქვთ, თუ 

სად შეიძლება წავიდნენ თავისუფალი დროის გასატარებლად და დასასვენებლად. 

ბულვარის უპირატესობად დასახელდა მისი ფართობი, ზღვასთან სიახლოვე და 

ეკონომიკური პოტენციალი; პარკის მთავარი უპირატესობაა ის, რომ უფრო მეტად 

20 თბილისის მერია. https://tbilisi.gov.ge/news/10688 
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ადგილობრივებზეა ორიენტირებული და ნაკლებად არის მორგებული ტურისტთა 

ინტერესებს. პარკის უპირატესობად დასახელდა აგრეთვე ის გარემოება, რომ იქ 

სტუმრობა სასიამოვნოა ნებისმიერი სეზონის განმავლობაში, ხოლო ბულვარი 

ძირითადად ზაფხულის სეზონის დროს არის დატვირთული. პარკში, როგორც 

აღინიშნა, ნაკლებია ტურისტული ინფრასტრუქტურა, შესაბამისად, ხმაურიც 

ნაკლებია და უფრო მშვიდი გარემოა. რესპონდენტთა შეფასებით, პარკში 

ერთ სივრცეშია თავმოყრილი ყველაფერი, რაც ნებისმიერი ასაკის ადამიანს 

სჭირდება დასვენებისა და გართობისთვის. არის მეტი ღია სივრცე, გაშლილი 

მინდვრები, შინაური ცხოველის გასეირნებაც უფრო კომფორტულია. „ბულვარში 

ბევრი რესტორანია, ყველა მხრიდან მუსიკის ხმა ისმის. პარკი კი მშვიდი და 

უსაფრთხოა, ბულვარისგან განსხვავებით აქ არ დადის ბევრი ველოსიპედი“ 

(პარკთან მცხოვრები ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე). მცირეწლოვანი შვილების 

მშობლებმა აღნიშნეს, რომ პარკში ბავშვების გასეირნება უფრო უსაფრთხოა, 

ვიდრე ბულვარში, რადგან პარკში ველოსიპედით გადაადგილება შეზღუდულია. 

თანაც, მისი შედარებით მცირე ტერიტორიის გამო, ბავშვი მუდმივად მშობლის 

ყურადღების არეალშია მოქცეული.

ცენტრალური პარკის ნაკლოვანებები: მონაწილეები ცენტრალური პარკის 

მთავარ ნაკლად ასახელებენ ტბის წყლის ქიმიურ და ეკოლოგიურ მდგო-

მარეობას, გაუმართავ და მოუწესრიგებელ ზოოპარკს, რის გამოც გარშემო 

მუდმივად უსიამოვნო სუნია. ახალგაზრდებს აწუხებთ, რომ პარკის გარშემო 

მაღალსართულიანი მშენებლობები სივრცეს ზღუდავს და ხედებს ფარავს. 

მონაწილეებმა სხვადასხვა კრიტერიუმით შეაფასეს პარკი, გაგვიზიარეს 

თავიანთი მოსაზრებები და შემოგვთავაზეს რეკომენდაციები, თუ როგორ 

შეიძლებოდა უარყოფითი მხარეების მოგვარება და დადებითი მხარეების უფრო 

წარმოჩენა. პირველი კრიტერიუმი იყო უსაფრთხოება და დაცულობა. პარკში 

დღის განმავლობაში გადაადგილება უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე საღამოს, რადგან 

„საღამოობით აქ გასეირნება უსაფრთხოების განცდას ნამდვილად არ გიჩენს, 

განათების ნაკლებობის გამო“ (ფოკუს-ჯგუფის ახალგაზრდა მონაწილე). დაცვის 

პოლიცია პარკის მხოლოდ ნაწილს აკონტროლებს; გარდა ამისა, მათ არ გააჩნიათ 

შესაბამისი ბერკეტები მოულოდნელი სიტუაციების განსამუხტად. ამის გამო, აქ 

ხშირია ალკოჰოლური სასმლის თუ ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება 

და ძაღლების ალიკაპის გარეშე გასეირნება. პარკში არსებული ტბა არ არის 

ეკოლოგიურად სუფთა, რაც უსაფრთხო თევზჭერას შეუძლებელს ხდის. გარდა 

ამისა, მიუსაფარი ცხოველების სიმრავლე საფრთხეს უქმნის პარკის სტუმრებს.

ცენტრალური პარკის სამომავლო განვითარება: ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეებმა 

ისაუბრეს იმის თაობაზეც, თუ როგორ წარმოუდგენიათ სამომავლოდ ცენტრალური 
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პარკის განვითარება. კითხვაზე, თუ რა უნდა შეიცვალოს პარკში, რომ უფრო 

ხშირად მოუნდეთ იქ წასვლა, გამოკითხვაში მონაწილეთა საერთო აზრი ასეთია: 

» პარკში უნდა არსებობდეს ისეთი ადგილები, სადაც წვიმის დროსაც 

შესაძლებელი იქნება იქ ყოფნა და დასვენება. 

» სასურველია, შეიქმნას სპორტული მოედნები მათთვის, ვინც სპორტითაა 

გატაცებული;

» სასურველია აგრეთვე, დამონტაჟდეს უფრო მეტი და ფინანსურად 

ყველასთვის ხელმისაწვდომი ატრაქციონი ბავშვების გასართობად. 

» ყურადღება უნდა მიექცეს პარკის ინვენტარს − „სკამები ხშირად დაზია-

ნებულია, კარგი იქნება, თუ მათ გამოცვლიან და ახლებსაც დაამატებენ, 

რადგან ხანდახან ჩრდილში თავისუფალი ადგილის პოვნა რთულია, 

ამიტომ სკამების ჩამატება კარგი გამოსავალია“ (ფოკუს-ჯგუფის 

ახალგაზრდა მონაწილე). 

» სასურველი იქნებოდა ნაოსნობის წრის შექმნა მოყვარულთათვის, 

ხოლო ნავით სეირნობა არ უნდა იყოს სეზონური (მხოლოდ ზაფხულშია 

შესაძლებელი) და ფასზე ყველა მოქალაქეს უნდა მიუწვდებოდეს ხელი. 

პარკის კომერციული მიზნით გამოყენებაზე რესპონდენტთა აზრი ორად გაიყო: 

ერთი ნაწილისთვის „კარგი იქნება, თუ პარკს დაემატება კაფეები და რეს-

ტორნები“, ხოლო მეორე ნაწილი პარკში მომსახურების ობიექტების სიმ რავლეს 

არ ემხრობა. ფოკუს-ჯგუფებში ასევე გამოითქვა მოსაზრება, პარკში სპორ ტული 

ტრენაჟორების, ბილიარდის, მაგიდის ჩოგბურთისთვის აუცილებელი ინვენტარის 

განთავსების შესახებ. მათი აზრით, პარკი უნდა იქცეს სხვადასხვა ასაკისა და 

განსხვავებული ინტერესების მქონე ადამიანთა თავშეყრის სასურველ ადგილად. 

ამისთვის საჭიროა, რომ ეს სივრცე იყოს მრავალფუნქციური, თუმცა მთავარი 

ხაზი − რეკრეაცია და დასვენება, უნდა შენარჩუნდეს და განვითარდეს. 

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეთა აზრი ორად გაიყო ზოოკუთხის პარკის ტერი-

ტორიიდან გადატანის შესახებაც. ნაწილი ზოოკუთხის პარკში დატოვების 

მომხრეა, მათთვის ეს ადგილი დაკავშირებულია ბავშვობის მოგონებებთან 

− „ბავშვობაში ვაჭმევდი ბაჭიებს და ვისწავლე ცხოველებთან ურთიერთობა“ 

(ახალგაზრდების ფოკუს-ჯგუფის წევრი). ზოოპარკის ადგილზე დატოვების ერთ-
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ერთი მიზეზი ამ ტერიტორიაზე მაღალი მშენებლობების აშენების პრევენციას 

უკავშირდება. მათი აზრით, უმჯობესია ზოოპარკის განახლება − გალიების 

ნაცვლად ცხოველებს შეუქმნან ერთიანი შემოსაზღვრულ სივრცე, რომელიც 

სისტემატურად გასუფთავდება. მეორე ნაწილი ზოოპარკის გადატანის მომხრეა, 

რისი მიზეზიც შემაწუხებელი სუნია, გამოთავისუფლებული ტერიტორია კი 

დამსვენებლებს უნდა დაეთმოს. სასურველია კეთილმოეწყოს ისეთი სივრცე, 

სადაც სტუმრებს წვიმის მიუხედავადაც შეეძლებათ პარკში ყოფნა.

პარკის მიმდებარედ არსებული პარკირება: რესპონდენტთა ერთი ნაწილი 

გაუმართლებლად მიიჩნევს პარკის ტერიტორიაზე ასეთი მასშტაბის პარკირებას 

– „საპარკინგე სივრცე არის ძალიან დიდი, არ არის საჭირო ამხელა ტერიტორია 

ეთმობოდეს, რადგან არ არის ამხელა მოთხოვნა. არასოდეს მინახავს, რომ 

გადავსებული ყოფილიყო, თუმცა მცირე ზომის პარკინგი საჭიროა“ (პარკთან 

ახლოს მცხოვრები ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე). სხვების აზრით, აუცილებელია 

არსებობდეს ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილი – „პარკში მანქანით მოსული 

სტუმრებისთვის საჭიროა პარკინგი, რათა უპრობლემოდ შეძლონ მანქანის 

გაჩერება და სეირნობა“ (ფოკუს-ჯგუფის ახალგაზრდა წევრი). გამოკითხულთა 

ნაწილი ამ მოსაზრებას არ იზიარებს და ამბობს, რომ მანქანების გასაჩერებელი 

ადგილი პარკში არ არის. ამ ტერიტორიის ხარჯზე უნდა გაფართოვდეს პარკი და 

გამწვანდეს აქაურობა. ფოკუს-ჯგუფის რამდენიმე მონაწილე ამ ტერიტორიაზე 

კაფეებსა და სხვა ინფრასტრუქტურულ დაწესებულებებს მოიაზრებს.

გარე ვაჭრობა პარკში: ფოკუს-ჯგუფებში მონაწილე რესპონდენტებისთვის 

პარკში გარე ვაჭრობა მიუღებელია, რადგან სიმშვიდესა და სიმყუდროვეს 

არღვევს. ხელოვნურად გაზრდილი ფასები ცალკე პრობლემაა, რომელიც 

დისკომფორტს უქმნის განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლებს 

– „გარე გამყიდველები ხშირად მანიპულირებენ ბავშვებით, რაც გამაღი-

ზიანებელია“ (მცირეწლოვანი ბავშვის მშობელი). გამოკითხულთა აზრით, 

ყველა საჭირო ნივთი, რომელთა შეძენაც მოქალაქეს სურს, პარკის გარეთ, 

ახლომდებარე მარკეტებშია შესაძლებელი, ამიტომ პარკის ტერიტორიაზე 

გარე ვაჭრობის აუცილებლობა არ არის. სასურველია მხოლოდ გამაგრილებელი 

სასმლისა და ნაყინის გაყიდვა. 

საზოგადოების ჩართულობა პარკის განვითარების პროცესში: რესპონდენტთა 

შეფასებით, ადგილობრივი საზოგადოების ჩართულობა უმნიშვნელოვანესია, 

რადგან პარკით ძირითადად სწორედ ადგილობრივები სარგებლობენ 

და აუცილებელია მათი აზრის გათვალისწინება – „ჩართულობა ძალიან 

მნიშვნელოვანია, საზოგადოებრივი პარკია და საზოგადოების აზრის გათვა-

ლის წინება არათუ სასურველი, არამედ აუცილებელიც კია. მოსახლეობის 
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ინტერესები მაქსიმალურად უნდა იქნეს გათვალისწინებული“ (ფოკუს-ჯგუფის 

ახალგაზრდა მონაწილე). მოქალაქეთა აზრით, აუცილებელია მოსახლეობის 

მოსაზრებების შესწავლა და შემდგომ მათი გათვალისწინება. ადგილობრივმა 

ხელისუფლებამ გადაწყვეტილებები ერთპიროვნულად არ უნდა მიიღოს. 

მაგალითად, ზოოპარკის ტერიტორია არ უნდა გასხვისდეს საზოგადოების 

ინტერესების გაუთვალისწინებლად. 

რაც შეეხება პარკის განვითარებასთან დაკავშირებულ გავლენის ბერკეტებს, 

მონაწილეებს ერთ-ერთ ასეთ ქმედით საშუალებად მიაჩნიათ პეტიციის შედგენა, 

რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილების მიმღებებზე. 

რესპონდენტები საკუთარი შეხედულების გამოხატვის ერთ-ერთ ეფექტურ 

და ეფექტიან საშუალებად საჯარო პროტესტს განიხილავენ. „პეტიციები, 
საკრებულოში განაცხადის გაკეთება და თუნდაც მსგავსი ტიპის გამოკითხვები, 
ვფიქრობ, შედეგის მომცემი და ეფექტური იქნება − ძალიან დიდ ბერკეტს 
წარმოადგენს, რათა ხმა მივაწვდინოთ შესაბამის ინსტიტუტებს“ (მცირეწლოვანი 

ბავშვის მშობელი). 

მოქალაქეთა როლის განსაზღვრა პარკის განვითარების პროცესში: ფოკუს-

ჯგუფის მონაწილეები პარკის განვითარებაში თავიანთ წვლილს ხედავენ როგორც 

იდეების შეთავაზების, ისე მოხალისეობრივ აქტივობებში მონაწილეობის მხრივ 

− „შემიძლია პარკს პოპულარიზაცია გავუწიო, ფოტოები გადავიღო და სოციალურ 

ქსელში განვათავსო“ (ახალგაზრდების ფოკუს-ჯგუფის წევრი); „მე შემიძლია 

ასევე პარკის ინფრასტრუქტურასა და მისი განვითარების გეგმაზე ვიფიქრო და 

ჩემეული ხედვა წარმოვადგინო, თუ როგორ შეიძლება პარკის მოწყობა, სკამების 

განთავსება და ა.შ.“ (ახალგაზრდების ფოკუს-ჯგუფის წევრი). რესპონდენტები 

გამოთქვამენ მზადყოფნას, მოხალისეობრივ საწყისებზე მონაწილეობა მიიღონ 

აქტივობებში და ამით დაეხმარონ პარკს განვითარებას. მაგალითად, ჩაერთონ 

პარკის დასუფთავებაში, მცენარეების დარგვის კამპანიაში და ა.შ. სხვადასხვა 

აქტივობაში ადგილობრივთა მონაწილეობა მათში წაახალისებს და გაამძაფრებს 

ემოციურ კავშირს პარკთან, გააჩენს შეგრძნებას, რომ პარკი მათი საკუთრებაა, 

მუდმივად საჭიროებს ყურადღებასა და გაფრთხილებას – „ყველას შეეძლება 

განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ხის დარგვა. როცა ეს ხე გაიზრდება, იამაყებენ, 

რომ პარკის განვითარებაში წვლილი აქვთ შეტანილი“ (მცირეწლოვანი ბავშვის 

მშობელი). ახალგაზრდებში გაჩნდა იდეა, სოციალურ ქსელში შექმნან ჯგუფი, 

რომლის წევრებს შეეძლებათ, დაგეგმონ და ერთმანეთს გაუზიარონ თავიანთი 

იდეები და ინიციატივები.
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ცენტრალური პარკის საკითხის 
კავშირი მდგრადი განვითარების 
მიზნებთან და სტრატეგიულ 
დოკუმენტებთან

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა ასამბლეამ 2015 წლის 25 

სექტემბერს მიიღო რეზოლუცია – „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის 

წესრიგი მდგრადი განვითარებისთვის“, რომლის განუყოფელი ნაწილია მდგრადი 

განვითარების 17 მიზანი21 და 169 ამოცანა. გზამკვლევში მოცემული დებულებების 

საფუძველზე, სავსებით შესაძლებელია, ბათუმის ცენტრალური პარკის 

განვითარების საკითხი დაუკავშირდეს გაეროს რეზოლუციაში ჩამოყალიბებულ 

მიზნებს. ეს კიდევ უფრო მეტ აქტუალობას შესძენს აღნიშნულ საკითხს. 

მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა 

ყველა ასაკის ადამიანისთვის.

მიზანი 11: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, უსაფრთხო 

და მდგრადი განვითარება.

თუმცა, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ მდგრადი განვითარების ეროვნულ 

დოკუმენტში, რომლის მიზანია წარმოაჩინოს გლობალური მდგრადი 

განვითარების მიზნების პრიორიტეტები ეროვნულ დონეზე, არ არის ნახსენები 

რეკრეაციული ზონები, მათი ინფრასტრუქტურული განვითარება, ქალაქთან 

ადაპტირება და მსგავსი საკითხები22. 

რაც შეეხება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალო-

ვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტს, მასში „ქალაქის დასუფთავება, 

ეკოლოგიური მდგომარეობა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება“23 

შეტანილია როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება. ამ პუნქტის 

განმარტებაში წერია, რომ „ქალაქში საცხოვრებელი გარემოს მდგრადი 

განვითარების მიზნით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია 

ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება – ღია/სარეკრეაციო 

სივრცეების შექმნა, მწვანე საფარის გაზრდა და შესაბამისი მართვის სისტემების 

დანერგვა“. 

21 დღის წესრიგი 2030. მდგრადი განვითარების მიზნები. https://sdg.gov.ge/text-page/35

22 ეროვნული დოკუმენტი. მდგრადი განვითარების მიზნები. https://sdg.gov.ge/text-page/34

23 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების 
დოკუმენტი. 03 00. გვ.1. http://batumicc.ge/files/uploads/2021clis_biujeti/2021-2024__.pdf)
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ვერ ვიტყვით, რომ ეს განმარტება ვრცელდება ბათუმის ცენტრალურ პარკზე, 

რადგან ბოლო პერიოდში პარკის ტერიტორიაზე მწვანე საფარი გაზრდის 

ნაცვლად შემცირდა (გამწვანებულ ადგილას, ერთგან, დაიდგა გულის ფორმის 

მონუმენტი, მოეწყო აგრეთვე ატრაქციონი, მცირე ზომის სასრიალო). პარკის 

განვითარების საკითხების კვლევისას პრობლემად გამოიკვეთა პარკის 

ერთიანი მმართველი რგოლის არარსებობა და მოცემული გზამკვლევის ერთ-

ერთი რეკომენდაცია სწორედ ბათუმის ცენტრალური პარკის ერთიანი მართვის 

რგოლის შექმნაა. 
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რეკომენდაციები

ბათუმის ცენტრალური პარკის 
განვითარებაში მოქალაქეთა ჩართულობის 
ადვოკატირების დოკუმენტის მიხედვით 
მომზადდა შემდეგი რეკომენდაციები: 

1. აუცილებელია, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ინიციატივით 

შემუშავდეს ქალაქ ბათუმის ცენტრალური პარკის განვითარების 

კონცეფციის/რეაბილიტაციის გეგმა.

2. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ უნდა გააქტიუროს და დღის 

წესრიგის არსებით საკითხად აქციოს ცენტრალური პარკის განვითარება 

შემუშავებული გეგმის მიხედვით, რადგან მწვანე სივრცეების მოწყობა 

და გაფართოება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი ვალდებულებაა; 

3. ცენტრალური პარკის განვითარების კონცეფციაზე მუშაობისას 

გასათვალისწინებელია პარკის ისტორიული მახასიათებლები. 

აგრეთვე, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო 

საბჭოს (ICOMOS) მიერ დამტკიცებული ისტორიული ბაღების დაცვის 

(ფლორენციის) ქარტიის პრინციპები. 

4. ცენტრალური პარკის მდგრადი განვითარების კონცეფციის შემუშავების 

ეტაპზე მნიშვნელოვანია ქალაქის მოსახლეობაში საზოგადოებრივი 

აზრის შესწავლა პარკის სამომავლო განვითარების შესახებ. გამოკითხვის 

შედეგები არსებით დახმარებას გაუწევს გადაწყვეტილების მიმღებ 

პირებს სწორი ხედვების ჩამოყალიბებაში;

5. აუცილებელია, რომ პარკში დაგეგმილი ცვლილებების განხორციელებისას 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ პარკთან დაკავშირებული გადაწყვე-

ტილებები დაინტერესებულ პირებთან და შესაბამისი დარგის სპეცია-

ლისტებთან განხილვის შედეგად მიიღოს;

6. თავად ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა იყოს დაინტერესებული, 

რომ საზოგადოების წარმომადგენელთა ჩართულობით მიიღოს 

გადაწყვეტილებები პარკის განვითარების შესახებ. ამით თავიდან 

აიცილებს მოსახლეობის აქტიური ნაწილის მკვეთრად კრიტიკულ 

მოსაზრებებს; 

7. პარკის მიმდებარე ტერიტორია მჭიდროდ არის დასახლებული და სწორედ 

ამიტომ, პარკის კონცეფციაზე მუშაობისას გასათვალისწინებელია პარკის 

სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობის ინტერესები; 
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8. საჭიროა პარკში შეიქმნას ისეთი გარემო, სადაც დასვენება ნებისმიერი 

სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი 

როგორც ფიზიკურად, ისე ეკონომიკურად; საბოლოოდ, პარკი უნდა იქცეს 

სხვადასხვა ასაკისა და განსხვავებული ინტერესების მქონე ადამიანთა 

თავშეყრის ადგილად. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა, პარკი გახდეს 

მრავალფუნქციური, თუმცა უნდა შენარჩუნდეს და განვითარდეს მისი 

მთავარი დანიშნულება − რეკრეაცია და დასვენება; 

9. პარკის დივერსიფიცირებული მმართველობის ნაცვლად, აუცილებელია, 

პარკის ეფექტიანი მენეჯმენტის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობა 

ერთ ორგანოს დაეკისროს. უმჯობესი იქნება, თუ პარკი უკვე არსებულ 

რომელიმე უწყებას დაექვემდებარება, რადგან ნაკლები ფინანსური 

რესურსის მობილიზება გახდება საჭირო; 

10. პარკის მოვლა-პატრონობისა და განვითარებისთვის ადეკვატური 

ფინანსების მობილიზებისთვის აუცილებელია, რომ ბათუმის მუნიცი-

პალიტეტის მერიამ პარკის საკითხი 2022-2025 წლების პრიორი ტეტების 

დოკუმენტში შეიტანოს; 

11. პარკის განვითარების კონცეფციის/რეაბილიტაციის გეგმაზე მუშაობა 

უნდა დაიწყოს უახლოეს პერიოდში, რადგან ქალაქი სწრაფი ტემპით 

იცვლება, შესაბამისად, პარკის განვითარება თანხვედრაში უნდა 

იყოს მზარდი ქალაქის თანამედროვე მოთხოვნებთან. კონცეფციის 

მოსამზადებელი გონივრული ვადა ერთი წელია; 

რეკომენდაციები პარკის განვითარებაში 
მოქალაქეთა ჩართულობის 
წასახალისებლად

12. საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით გათ-

ვალისწინებული ვალდებულების საფუძველზე, ბათუმის მუნიცი პალიტეტის 

მერიამ პარკთან დაკავშირებულ აქტივობებში, მოხალისეობრივ საფუ-

ძვლებზე, უნდა წაახალისოს მოქალაქეთა ჩართუ ლობა. ეს კიდევ უფრო 

განამტკიცებს მოქალაქეებში პარკის მიმართ ემოციურ კავშირს. მაგალითად, 

ასეთი აქტივობები შეიძლება იყოს დაინტე რესებულ პირთა მონაწილეობა 

პარკის დასუფთავებაში, მცენარეების დარგვის კამპანიაში და ა.შ.;
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რეკომენდაციები პარკით სარგებლობასთან 

დაკავშირებით

13. ქალაქი ბათუმი არ გამოირჩევა რეკრეაციული ზონების სიმრავლით. სწორედ 

ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ ცენტრალურმა პარკმა შეინარჩუნოს მისი 

ახლანდელი უპირატესობა და სტატუსი. კერძოდ, ადგილობრივებს უნდა 

შეუნარჩუნდეთ პასიური დასვენების შესაძლებლობა, უნდა არსებობდეს ღია 

სივრცეები, გაშლილი მინდვრები, შინაურ ცხოველთა გასეირნების პირობები, 

მშვიდი და უსაფრთხო გარემო სხვადასხვა ასაკის ვიზიტორებისთვის და 

ა.შ.; ამის გათვალისწინებით, სასურველია პარკის მიმდებარე ტერიტორიის 

ათვისებაც: კერძოდ, გაუქმდეს პარკთან არსებული საპარკინგე სივრცის 

ნაწილი. გარდა ამისა, საზღვაო აკადემიის უკან არსებული მცირე ტბა 

პარკის ნაწილად იქცეს; 

14. დღის პერიოდში პარკში სეირნობა უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე ღამით. სწორედ 

ამიტომ, ღამის პერიოდში საჭიროა დაცვის პოლიციის თანამშრომელთა 

რაოდენობის გაზრდა, რადგან პარკში ღამით თავს იყრიან ალკოჰოლური 

და ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებლები; 

15. პარკის დამსვენებელთა უსაფრთხოების დასაცავად, ძაღლებს მათი 

პატრონები ალიკაპის გარეშე არ უნდა ასეირნებდნენ. გარდა ამისა, მიუსაფარ 

ცხოველთა სიმრავლე საფრთხეს უქმნის ადამიანების ჯანმრთელობას;

16. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ უნდა იზრუნოს პარკის ვიზიტორთა 

უსაფრთხოებაზე იმ მხრივაც, რომ პარკის შესასვლელ ქუჩებზე აიკრძალოს 

მანქანების მოძრაობა ან დამონტაჟდეს ე.წ. მწოლიარე პოლიციელები 

მაინც, რათა შემცირდეს საფრთხე, განსაკუთრებით კი ბავშვებისთვის; 

17. აუცილებელია, ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ პერიოდულად შეამოწმოს 

ტბის ქიმიური და ეკოლოგიური მდგომარეობა. ტბის წყალი სისტემატურად 

უნდა იწმინდებოდეს. ტბა პარკის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. მეტწილად 

სწორედ მისი მდგომარეობა განსაზღვრავს პარკის ვიზიტორთა დასვენების 

ხარისხს; 

18. პარკში არსებული ზოოკუთხის სხვაგან გადატანამდე უცილობლად უნდა 

მოწესრიგდეს ზოოკუთხის ინფრასტრუქტურა; 

19. საჭიროა, ყურადღება მიექცეს პარკში ინვენტარის მდგომარეობას, 

მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს მისი მონიტორინგი, რის საფუძველზეც, 

საჭიროებისამებრ, უნდა შეკეთდეს ან ჩანაცვლდეს ახლით; 
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20. საჭიროა პარკის გარემოს ადაპტირება და ინკლუზიური გარემოს შექმნა. 

მათ შორის აუცილებელია პარკთან მისასვლელი გზები ადაპტირდეს 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის; 

21. გადასახედია ცენტრალურ პარკში გარე ვაჭრობის საკითხი. გამოკითხვის 

შედეგად ირკვევა, რომ მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლები უკმაყოფილებას 

გამოთქვამენ პარკში უხარისხო და მავნე ნივთიერებების შემცველი 

პროდუქციის მაღალ ფასებში გაყიდვის გამო; 

22. პარკის კონცეფციის შემუშავებისას ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ 

უნდა იზრუნოს პარკში არსებული საბავშვო ატრაქციონებით სარგებლობის 

საკითხის მოგვარებაზეც − ატრაქციონების კერძო პირებისთვის იჯარით 

გადაცემამ გაზარდა მომსახურების ღირებულება, რის გამოც მოქალაქეთა 

გარკვეულ ნაწილს მათზე ხელი აღარ მიუწვდებათ. გასათვალისწინებელია, 

რომ ბავშვებისთვის განკუთვნილი ალტერნატიული ატრაქციონები პარკში 

კარგა ხანია აღარ არის. საერთოდ არ არსებობს საბავშვო ატრაქციონები 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის. პარკში არ არის 

გამოყოფილი სივრცეები ფუნქციური სათამაშოებისთვის, რომლებითაც 

აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები შეძლებენ სარგებლობას; 

23. საბავშვო ატრაქციონების საკითხის გადაწყვეტის ერთ-ერთ ვარიანტად 

შესაძლებელია განიხილებოდეს საბავშვო ატრაქციონების პარკის გარეთ, 

სხვა ტერიტორიაზე გადატანა. ამ გადაწყვეტილების მიღება დამოკიდებულია 

პარკის განვითარების საერთო კონცეფციაზე; 

24. ცენტრალური პარკის განვითარების კონცეფცია უნდა ითვალისწინებდეს 

საპიკნიკე სივრცეების გამოყოფას, სადაც ვიზიტორებს სიმშვიდეში 

დასვენების შესაძლებლობა მიეცემათ; 

პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა 

გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეებმა აღნიშნული საკითხების 

ეფექტიანი ადვოკატირებისათვის შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს, 

რომელიც მოიცავს პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა 

და სხვა რელევანტური უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს 

დიალოგის ფორმატში, პრეზენტაციებს, თემატურ დისკუსიებსა და სხვა 

აქტივობებს დოკუმენტში წამოჭრილი საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში 

დასაყენებლად და საზოგადოებაში პოპულარიზაციის ხელშესაწყობად.
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პრობლემის მოგვარების გზები და 
ადვოკატირება

ზემოთ აღწერილი პრობლემების მოსაგვარებლად, უპირველეს ყოვლისა, 

მოქალაქეთა დაინტერესება და პროცესში ჩართვაა უმნიშვნელოვანესი. 

ამასთან, თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა, საკითხის აქტუალობის 

გათვალისწინებით, დროულად უნდა დაიწყონ პარკის განვითარების კონ-

ცეფციის შემუშავება. ამგვარი გეგმა-კონცეფცია პარკს სისტემურადაც 

განავითარებს და არასწორი ჩარევებისგანაც დაიცავს. 2021 წლის ოქტომბრის 

თვითმმართველობის არჩევნების წინ კარგი იქნებოდა ამ საკითხით არჩევ-

ნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიებისა და მერობის კანდიდატების 

დაინტერესებაც, რათა თავიანთ პროგრამებში გაითვალისწინონ ცენტრალური 

პარკის განვითარების საკითხები და საერთოდ, უფრო მეტი გულისხმიერებით 

მოეკიდონ ამ თემას. 

მოქალაქეთა დაინტერესება და გააქტიურება: მოქალაქეებს, რომლებიც 

პარკის გარშემო ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და ყოველდღიურად დადიან 

პარკში, აინტერესებთ მწვანე სივრცეები. ამიტომაც, მათ ეტაპობრივად 

უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია პარკთან დაკავშირებული პრობლემებისა და 

გამოწვევების შესახებ. მომზადდება და თემატურ ჯგუფებში განთავსდება 

ვიდეოები, ფოტორეპორტაჟები, მიმართვები. მოქალაქეთა მოსაზიდად ასევე 

ჩატარდება ფოტოჩელენჯები, გაკეთდება ფოტოდღიური − „პარკში დღეს“, 

სადაც დასასვენებლად თუ სასეირნოდ მოსულ მოქალაქეებს აღვბეჭდავთ და 

ამით უფრო პოპულარულს გავხდით ჯგუფს.

შესაძლებელია, პარკის თემატიკაზე შეიქმნას კონცეპტი, რომელიც ასახავს 

მოქალაქეთა სურვილს − როგორი პარკი უნდათ მათ და ამ კონცეპტით/გრაფიკით 

დაიბეჭდოს მაისურები და ჩანთები გასავრცელებლად. ასევე, მომზადდეს 

სპეციალური ბანერი − „ბათუმის ცენტრალური პარკი გუშინ, დღეს, ხვალ“, 

რომელზეც პარკის წარსული, აწმყო და მომავალი კონცეპტუალურ ფოტოებზე 

იქნება აღბეჭდილი. 

გარდა ამისა, გზამკვლევში დასმულ საკითხებზე სოციალურ ქსელსა და 

Consul-ის პლატფორმაზე აიტვირთება თემები, ინიციატივები, რაც დაეხმარება 

ამ საკითხების გააქტიურებას და ხელს შეუწყობს დისკუსიაში მოქალაქეთა 

ჩართვას. 

სოციალური ქსელების, პირდაპირი კომუნიკაციის, მედიისა და დაინტერესებული 

ჯგუფების ჩართულობით (სარეკლამო და აგრესიული საინფორმაციო კამპანიის 
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დახმარებით), დღის წესრიგის საკითხად უნდა იქცეს ზოოპარკის 19 ათასი 

კვადრატული მეტრი ტერიტორიის ათვისება. ამ პროცესში, პირდაპირი 

კომუნიკაციისა და სოციალური ქსელების მეშვეობით, ჩატარდება გამოკითხვა, 

რომელსაც მიეცემა პეტიციის სახე და დარეგისტრირდება საკრებულოში. 

პეტიციის განხილვისას საკრებულოში გაიმართება პარკის მომხმარებელთა 

ვიდეომიმართვების ჩვენება, სადაც მოქალაქეები გამოხატავენ თავიანთ 

ხედვებსა და განწყობებს პარკის მიმართ. 

მოქალაქეთა ჩართულობასა და გააქტიურებას ასევე დაეხმარება პარკში 

სხვადასხვა ღონისძიების მოწყობა. ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიება შეიძლება 

იყოს „პარკის დაბადების დღის აღნიშვნა“ − ბათუმის პარკს მიმდინარე 

წელს 140 წელი შეუსრულდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით პარკში მოეწყობა 

ფოტოგამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იქნება პარკის ისტორიის ამსახველი 

ფოტოები. დამთვალიერებლებს სთხოვენ, თავიანთი შეხედულებები პარკის 

შესახებ დატოვონ იქვე მომზადებულ ფლიპჩარტებზე და ასევე ხელი მოაწერონ 

უკვე ნახსენებ პეტიციას.

თვითმმართველობასთან თანამშრომლობა: გზამკვლევზე მომუშავე ჯგუფი 

გეგმავს, თვითმმართველობას გააცნოს თავისი ხედვები და შესთავაზოს 

მოკვლევის დოკუმენტზე მუშაობის შედეგად გამოკვეთილი რეკომენდაციები. 

ერთი ასეთი შეხვედრა ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილესთან 

და ქალაქგანვითარებისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის უფროსთან უკვე 

გაიმართა. მათ გამოხატეს დაინტერესება და გამოთქვეს თანამშრომლობის 

სურვილიც. კვლავ იგეგმება შეხვედრები მათთან და საკრებულოს სხვა 

წევრებთან, მერიის შესაბამისი სამსახურების (ეკონომიკური პოლიტიკის 

სამსახური, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური) ხელმძღვანელებთანაც.

ასევე იგეგმება სამუშო შეხვედრა პარკის ადმინისტრირების პროცესში 

ჩართული სამსახურების ხელმძღვანელებთან და არსებულ გამოწვევებზე 

დისკუსიის გამართვა; საკითხის გაცნობა ბათუმის მერიისა და საკრებულოს 

მრჩეველთა საბჭოებისთვის, რომელთაც შეუძლიათ რეკომენდაციით მიმართონ 

თვითმმართველობას. გარდა ამისა, დაგეგმილია მოქალაქეთა და საკრებულოს 

წევრთა შეხვედრის ორგანიზება და საკითხის არაფორმალურ ფორმატში 

განხილვა.

პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობა: წინასაარჩევნო პერიოდში ამ 

საკითხზე ინფორმაცია უნდა დაეგზავნოს არჩევნებში მონაწილე პოლი-

ტიკურ პარტიებსა და მერობის კანდიდატებს. აუცილებელია ამ თემით მათი 

დაინტერესება და დარწმუნება საიმისოდ, რომ ცენტრალური პარკის განვი-
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თარების საკითხები გაითვალისწინონ როგორც თავიანთ პროგრამებში, 

ისე ამომრჩევლებთან წინასაარჩევნო შეხვედრებში. მათი ხედვებისა და 

მოსაზრებების შესახებ მომზადდება მცირე ქრონომეტრაჟის ვიდეოები, 

რომლებიც გავრცელდება სოციალურ ქსელში და გამარჯვებულ კანდიდატებს 

არჩევნების შემდეგაც შეახსენებს მათ თავიანთ დაპირებებს. 

მედია მხარდაჭერის მოპოვება: ამ შეხვედრების შესახებ ინფორმაცია აქტიურად 

მიეწოდება მედიას, რაც საკითხის დღის წესრიგში შეტანასა და გააქტიურებას 

დაეხმარება. გამოყენებული იქნება სხვადასხვა მედია პლატფორმა − როგორც 

სოციალური ქსელი, ისე ტრადიციული მედია არხები: რეგიონული ტელევიზიები, 

რადიო და ვებსაიტები. მედიასაშუალებებს უნდა შევთავაზოთ თემები, 

რომლებზეც მომზადდება სიუჟეტები. გარდა ამისა, მედია უნდა ინტერესდებოდეს 

და გადასცემდეს ახალ ამბებს პარკში დაგეგმილი სხვადასხვა აქტივობის 

შესახებ. ამასთან, დაგეგმილია მედია ორგანიზაციების რედაქტორებთან, 

პროდიუსერებთან შეხვედრა, არსებულ გამოწვევებზე ერთობლივი მსჯელობა, 

მათი დაინტერესება, პროცესებში ჩართვა და თანამოაზრეებად ქცევა. 

ცენტრალური პარკის განვითარების კონცეფციის დღის წესრიგში შემოსა-

ტანად გამოყენებული იქნება ასევე პოპულარული ბათუმელების რესურსი 

− ჟურნალისტების, ფოტოგრაფების, მხატვრების, მსახიობების და ე.წ. 

ინფლუენსერების მონაწილეობით მომზადდება ვიდეორგოლები და 

გავრცელდება სოციალურ ქსელში. 



აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი 
მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის  
 
შარაშიძის 7, 0179, თბილისი, საქართველო
ტელ:+995 32 291 56 50/51
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