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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: 
გიორგი პაპაშვილი, თეა მახათელაშვილი, თეონა იმერლიშვილი,  
თინიკო ხანჯალიაშვილი, მაია წიგნაძე, მარიამ ხვთისავრიშვილი,  
ნათია ფიცხელაური, ნინო გოგიაშვილი, ნინო ხუციშვილი.

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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მოკლე შინაარსი

წინამდებარე დოკუმენტში აღწერილია თელავის DRIVE Democracy-ს 

ჯგუფის ხედვა ქ. თელავის საჯარო მწვანე სივრცეების განვითარებასთან 

დაკავშირებით. წარმოდგენილი ინფორმაცია მოიცავს კანონმდებლობის, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე არსებული დოკუმენტების, 

ადგილობრივი ბიუჯეტის, საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილების 

მიმოხილვასა და სხვადასხვა თემატური კვლევის ანალიზს. 

2021 წლის მაისის მდგომარეობით, ქ. თელავში 14 პარკი/სკვერია, რომელთა 

ჯამური ფართობია 142 060 მ2. მისი ძირითადი ნაწილი (დაახლოებით 

90%), 11 სკვერი და 1 პარკი (ნადიკვარი), თავმოყრილია ცენტრალური და 

ძველი თელავის ადმინისტრაციულ ერთეულში (ჯამში − 126 700 მ2). მწვანე 

სივრცეებით ყველაზე ღარიბი ალაზანი-კავკასიონის ადმინისტრაციული 

ერთეულია. გუგლის რუკის მიხედვით, თელავის ყველაზე დიდი, ფუნქციურად 

და ინფრასტრუქტურულად გამართული პარკი, ნადიკვარი, ქალაქის 

მოსახლეობის უმეტესობისთვის (დაახლოებით 80%) მდებარეობს ფეხით 

10 წუთის სავალზე. არსებული საჯარო მწვანე სივრცეებიდან მხოლოდ პარკი 

ნადიკვარი აკმაყოფილებს გარკვეულ სტანდარტებს და ამიტომ, მოსახლეობის 

დიდი ნაწილი სწორედ ამ პარკით სარგებლობს. ქალაქში სხვა სკვერები 

მწვანე ნარგავების, მწირი ინფრასტრუქტურისა და დანაგვიანების გამო 

მოსახლეობისთვის პოპულარული არ არის.

შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი პრობლემები: 

არ არსებობს სტრატეგიული ხედვა და საჯარო მწვანე სივრცეების მართვის 

შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული მუნიციპალიტეტის დონეზე. ქ. თელავში 

არც ერთ მწვანე სივრცეს არ აქვს მინიჭებული სარეკრეაციო სივრცის სტატუსი.

მნიშვნელოვანი პრობლემაა ისიც, რომ ქალაქში არსებული საჯარო მწვანე 

სივრცეების შეფარდება მოსახლეობის რიცხოვნობასთან ძალიან დაბალია 

სასურველ საერთაშორისო ნიშნულთან შედარებით; მწვავეა საჯარო მწვანე 

სივრცეების შშმ პირებზე ადაპტირების საკითხიც; თვალშისაცემია ზონის 

სტანდარტების დარღვევა, რაც გამოიხატება ქალაქში არსებული საჯარო მწვანე 

სივრცეების არათანაბრად განაწილებით მის 5 ადმინისტრაციულ ერთეულს 

შორის; პრობლემად გვესახება ისიც, რომ აღნიშნული უთანასწორო განფენა 

ქალაქის მიწათსარგებლობის გენგეგმის დოკუმენტით შენარჩუნებულია. 

ზემოაღნიშნულის ფონზე კი, ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა 

მინიმალურია. 
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ჩვენი მცდელობით განხორციელებული ადვოკატირების აქტივობები 

დაგვეხმარება შემდეგი შედეგების მიღწევაში:

თელავის მუნიციპალიტეტს შემუშავებული ექნება სტრატეგიული დოკუმენტი 

ქ. თელავში საჯარო მწვანე სივრცეების მართვის კუთხით; 

მერიაში შეიქმნება საჯარო მწვანე სივრცეების მართვაზე პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული ერთეული. 

საკრებულოში გამოიყოფა საჯარო მწვანე სივრცეების საკითხზე მომუშავე 

მუდმივმოქმედი კომისია; 

გაიზრდება სარეკრეაციო სივრცის სტატუსის მქონე საჯარო მწვანე სივრცე-

ები. შესაბამისად, მოიმატებს ერთ მოსახლეზე საჯარო მწვანე სივრცის 

კოეფიციენტი;

საჯარო მწვანე სივრცეები სრულად ადაპტირდება გადაადგილების შეზღუდვის 

მქონე პირებისთვის - ტაქტილური ბილიკებით აღიჭურვება ნადიკვრის პარკი, 

რაც შშმ პირებისთვის საჯარო მწვანე სივრცეების ხელმისაწვდომობას 

გაზრდის.

აგრეთვე, გაიზრდება მოსახლეობის ჩართულობა საჯარო მწვანე სივრცეების 

მნიშვნელობის გაცნობიერებისა და მოწყობის მხრივ.

დოკუმენტის მიზანი 

დოკუმენტის მიზანია მულტიფუნქციური საჯარო მწვანე სივრცეების (მათ შორის: 

სკვერების, პარკების, ურბანული დაცული ტერიტორიების) შესახებ პოლიტიკის 

შემუშავებაში ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერა, რომელიც მოიცავს:

 სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტის შექმნას;

 საჯარო მწვანე სივრცეებისთვის სარეკრეაციო ზონის სტატუსის მინიჭებას;

 არსებული სივრცეების მართვას, ფუნქციურ დატვირთვასა და ყველა 

საჭიროების მოქალაქეზე ადაპტირებას;

 ახალი სივრცეების შექმნას;

 ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის თანაბარ გადანაწილებასა და 

არსებული მწვანე სივრცის ფართობის ზრდას.
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კონტექსტის ანალიზი და პრობლემის 
აღწერა

21-ე საუკუნეში ურბანიზაცია საქალაქო დასახლებებში მოსახლეობის 

რაოდენობის სწრაფი ზრდით ხასიათდება. ურბანული დასახლებები გარ-

კვეულ წილად ზღუდავს ბუნებასთან უშუალო კავშირის შესაძლებლობას და 

იმატებს გარემოს დაბინძურების რისკი, რის გამოც საქალაქო დასახლებები 

ნაკლებად სთავაზობს მაცხოვრებლებს ჯანსაღ და მდგრად საცხოვრებელ 

პირობებს/გარემოს.

საჯარო მწვანე სივრცეები, სხვა კონცეფციებთან ერთად, ურბანული დასახლე -

ბების ხარისხის ამაღლების ინოვაციური მიდგომაა, რაც ხელს უწყობს ადგი-

ლობრივ მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციასა და 

მათი კარგი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებას. პარკები/სკვერები, 

სათამაშო, საჯარო თუ კერძო სივრცეების გამწვანება ამ მიდგომის მთავარი 

კომპონენტებია, რამაც უნდა უზრუნველყოს შემდეგი შედეგების მიღწევა:

− საქალაქო დასახლებების მცხოვრებლებს მიეცეთ ბუნებასთან უშუალო 

ურთიერთობის შესაძლებლობა;

− შენარჩუნდეს ურბანული ბიომრავალფეროვნება;

− შემცირდეს ჰაერის დაბინძურება და ურბანული ხმაური;

− შერბილდეს ექსტრემალური კლიმატური მოვლენები (გვალვა, 

წყალდიდობა, ღვარცოფი და სხვ.);

− გაუმჯობესდეს ურბანული ცხოვრების ხარისხი;

− გაუმჯობესდეს მოსახლეობის ჯანმრთელობა და განწყობა.

საქალაქო მწვანე სივრცეები „მწვანე ინფრასტრუქტურის“ განუყოფელი 

ნაწილია, რომელიც, თავის მხრივ, მოიცავს მწვანე ვეგეტაციით დაფარულ 

ნებისმიერ სივრცეს ქალაქში. მწვანე სივრცეები საზოგადო ღია სივრცეების 

შემადგენელი ნაწილია და, იმავდროულად, ეს არის თვითმმართველობის 

კიდევ ერთი მომსახურება თავისი მოსახლეობისთვის. ამიტომ საჯარო მწვანე 

სივრცეებზე ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს უნივერსალური მოსახლეობის 

ყველა ჯგუფისთვის და ქალაქის შიგნით ზედმიწევნით თანაბრად უნდა 

გადანაწილდეს1.

1 WHO − Regional Office for Europe – Urban Green Spaces: a brief for action. 
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აღსანიშნავია, რომ მდგრადი განვითარების 17 მიზნიდან მე-11 მიზანი 

მდგრადი ქალაქებისა და თემების ჩამოყალიბების მხარდაჭერაა, ხოლო 

მდგრადი ქალაქის ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ კარგად დაგეგმარებული, 

მწვანე სივრცეებით მდიდარი არეალების თანაბარი განაწილებაა2. 

ადამიანის ძირითადი უფლება − ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისთვის უვნებელ 

გარემოში − რეგლამენტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით3.

საერთაშორისო გამოცდილება

მსოფლიოს ქვეყნებს შორის სარეკრეაციო ზონები და მწვანე სივრცის 
კოეფიციენტები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან. მათ 
განაპირობებს ქალაქების ისტორიული განაშენიანება, ქვეყნის/ქალაქის 
მწვანე პოლიტიკა და სხვადასხვა რეგულაცია.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ შეისწავლა მდგრად ქალაქებში ჯან-
დაცვის საკითხები და ამ კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შეიმუშავა რეკო-
მენდაცია, რომლის მიხედვით, ერთ ადამიანზე გამწვანების კოეფიციენტი 
მინიმუმ 9 კვადრატული მეტრი უნდა იყოს, ხოლო იდეალურ შემთხვევაში 
− 50 კვადრატული მეტრი. ეს სივრცე ისე უნდა განაწილდეს, რომ ყოველ 
10-15-წუთიან ფეხით სავალ მონაკვეთზე სკვერი, ბაღი თუ სხვა გამწვანებული 
სარეკრეაციო ზონა გვხვდებოდეს.

არსებობს ქალაქები, სადაც დარღვეულია მინიმალური სტანდარტები, მაგრამ 

ბოლო ათწლეულში ბევრი განვითარებული ქვეყანა ცდილობს არსებული 

კოეფიციენტის აწევას და მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

დაბინძურებული ჰაერი პირდაპირ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯან მრ-
თელობასა და სიცოცხლეზე. გარემოსადმი მიყენებული ზიანი უშუალოდ 
აისახება საზოგადოებაზე და თანმდევი უარყოფითი შედეგები დროთა 
განმავლობაში, ნელ-ნელა ვლინდება. ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული 

2 https://sdgs.un.org/goals/goal11

3 https://ombudsman.ge/res/docs/2019040113594483544.pdf

ურბანული საჯარო მწვანე სივრცეები ის მნიშვნელოვანი ინვესტიციაა, 

რასაც ადგილობრივი თვითმმართველობა ახორციელებს საკუთარი 

მოსახლეობის სახელით მათივე კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად.
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დაავა დებებით ყოველწლიურად მსოფლიოში 6,5 მილიონი ადამიანი იღუპება. 
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით, საქართველო ჰაერის 
დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობით 70-ე ადგილზეა. საქართველოს 
სახალხო დამცველის ანგარიშით გამოვლინდა დაბინძურების ორი ძირითადი 
წყარო − სტაციონარული და მოძრავი, ხოლო ძირითადი დამაბინძურებლებია: 
მტვრის მყარი შეწონილი ნაწილაკები (PM10 და PM2.5), აზოტის დიოქსიდი 
(NO2), ოზონი (O3), გოგირდის დიოქსიდი (SO2) და ნახშირორჟანგი (CO).4

ევროპის ქვეყნები

ევროპის ქვეყნებს შორის კოეფიციენტებში განსხვავება საკმაოდ დიდია და 

საშუალო მაჩვენებელი ერთ ადამიანზე 14 კვადრატული მეტრია. ჩრდილოეთ 

ევროპის ქვეყნებში შედარებით მაღალი კოეფიციენტებია, ვიდრე სამხრეთისა 

და აღმოსავლეთის ქვეყნებში. 

რიგაში ერთ სულ მოსახლეზე დაახლოებით 113 მ² მწვანე საფარი მოდის, 

სტოკჰოლმში − 86 მ², ოსლოში – 52 მ², ამსტერდამში – 33 მ², ლონდონში – 153 

მ², ხოლო კოპენჰაგენში – 28 მ².

იდეალური კომპაქტური და მწვანე ქალაქის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ 

ლიუბლიანა (სლოვენია), სადაც გამწვანების კოეფიციენტი ერთ ადამიანზე 542 

კვადრატული მეტრია და ყველა საცხოვრებელი ზონა მწვანე სივრციდან 300 

მეტრის რადიუსში მდებარეობს. სოციალისტური წარსულიდან თანამედროვე 

მწვანე და კომპაქტური ქალაქის სტატუსამდე ლიუბლიანამ ურბანული 

დაგეგმარების, ლანდშაფტის არქიტექტურის კვლევებისა და სხვადასხვა 

მდგრადი გადაწყვეტილების ოცწლიანი გზა გაიარა.

აშშ

ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე მწვანე ქალაქია ატლანტა, სადაც 

გამწვანების კოეფიციენტი 95 კვადრატული მეტრია ერთ ადამიანზე. მეორე 

ადგილზეა დალასი − 80 კვადრატული მეტრით, ხოლო მესამეზე პორტლენდი, 

79 კვადრატული მეტრით ერთ ადამიანზე.

ჯერ კიდევ 1965 წელს გამოქვეყნებული აშშ-ის გეგმარებითი საზოგადოების 

ანგარიშის მიხედვით, ქალაქს უნდა ჰქონდეს 100 სულ მოსახლეზე 1 აკრი 

4 საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის 
თემატური მოკვლევის EC/1901 ანგარიში, გვ. 8.
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(4048,86 კვ.მ.) სარეკრეაციო ზონა, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს როგორც 

სათამაშო მოედანს, ისე პარკს და დამატებით − 1 აკრის ფართობის წილს 

დიდი ქალაქის, რაიონის ან რეგიონის მასშტაბის პარკიდან. ერთ ადამიანზე 

ეს ფართობი შეადგენს 40+40 კვადრატულ მეტრს.

აღსანიშნავია, რომ სარეკრეაციო სივრცის ეს მოცულობაც არასაკმარისია, 

თუკი ის არ არის შესაბამისად დაგეგმილი, განვითარებული და არ იმართება 

ეფექტიანად.

1914 წლის სტანდარტების მიხედვით, 100-ათასიან ქალაქს უნდა ჰქონოდა 

1500 აკრი სარეკრეაციო სივრცე პარკების, სათამაშო მოედნების, სკვერების, 

ბუნებრივი რეზერვატებისა და დიდი სკვერების ჩათვლით (შენიშვნა: თელავის 

20 000 მოსახლეზე = 300 აკრი = 1,214,056.9 კვ.მ)

ამავე ანგარიშის მიხედვით, სარეკრეაციო ზონირება მოიცავს შემდეგ 

სივრცეებს: შედარებით მცირე ზომის 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სათამაშო 

ზონას, 5-12 წლის ბავშვთა გასართობ მოედანს, Junior-ზონას, სამეზობლოს 

პარკს, სათემო სივრცეს, სათამაშო მოედნებს, ქალაქის პარკსა და რეზერვატს. 

ამას გარდა, უნდა არსებობდეს ინტეგრირებული ან ცალკე მოწყობილი 

სპეციალიზებული ადგილები სავარჯიშო ზონების, სტადიონების, საცურაო 

აუზების, სხვადასხვა სანაოსნო/საწყლოსნო და ზამთრის გასართობის 

ჩათვლით. ცალკეა გამოყოფილი გოლფის მოედნები, საპიკნიკე/საკემპინგე, 

ველო და საცოცი ადგილები.

საქართველოს ქალაქები

სახალხო დამცველის 2019 წლის სპეციალური ანგარიშის (უფლება სუფთა 

ჰაერზე – ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი საქართველოში) მიხედვით, 

თბილისში ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანების მაჩვენებელი დღემდე არ 

არის განსაზღვრული. 2001 წლის მონაცემებით, თბილისში გამწვანების 

კოეფიციენტი ერთ სულ მოსახლეზე 5,6 მ2 იყო. მიმდინარე მშენებლობების 

ფონზე, აღნიშნული მაჩვენებელი, სავარაუდოდ, კიდევ უფრო შემცირებულია. 

ქუთაისში გამწვანების მაჩვენებელი დაახლოებით 8 მ2-ია, თუმცა, შესაბამისი 

სტანდარტის არარსებობის გამო, ზუსტი მონაცემები ხელმისაწვდომი არ არის. 

ბათუმსა და რუსთავში მწვანე საფარსა და მოსახლეობას შორის თანაფარდობა 

ერთ სულ მოსახლეზე დაახლოებით 5-6 მ2-ია, თუმცა, მუნიციპალიტეტებში არ 

არის დამტკიცებული კოეფიციენტის მაჩვენებლის შეფასების სტანდარტი.
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თელავი, საქართველო

არსებული მონაცემებით, ქალაქში 19 876 ადამიანი ცხოვრობს. შესაბამისად, 
მარტივი არითმეტიკული გაანგარიშებით, ერთ სულ მოსახლეზე ქალაქში 7,1 
მ2 მწვანე სივრცე მოდის. 

საკადასტრო მონაცემების ანალიზი ცხადყოფს, რამდენად არათანაბრადაა 
განაწილებული ქალაქში საჯარო მწვანე სივრცეები (იხ. ფოტო). არსებული 
14 სკვერის უმეტესობა ცენტრალური და ძველი თელავის ადმინისტრაციულ 
ერთეულებშია მოქცეული (ჯამში − 126 700 მ2). ალაზანი-კავკასიონის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში კი მხოლოდ ერთადერთი მწვანე საჯარო 
სივრცეა (562 მ²).

  კავკასიონის ქ.  

  მშვიდობის ქ.  
  ცენტრალური და ძველი თელავი  

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონე-
ბის მართვის სამსახურის უფროსის 2021 წლის 2 ივნისის წერილის თანახმად, 
თელავის პარკების/სკვერების მხოლოდ 2 პროცენტია ადაპტირებული შშმ 
პირებზე; ამასთან, მუნიციპალურ დონეზე არ არსებობს სარეკრეაციო 
სივრცეების მართვის სტრატეგიული დოკუმენტი და შესაბამისად, არც 
რაიმე გეგმა. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ პარკები/საჯარო მწვანე სივრცეები იმართება შპს 
„კეთილმოწყობის სამსახურის“ და ა(ა)იპ „ნადიკვარის“ მიერ და 2018-2021 
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წლების შუალედში სკვერებისა და პარკების მოვლა-პატრონობისთვის 
გამოყოფილი თანხების ოდენობა თითქმის 100 %-ით არის გაზრდილი: 

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 23 014 600 ლარით, 
შესაბამისად, სამსახურებზე გადანაწილებული ბიუჯეტი მთლიანი ბიუჯეტის 
0,4 %-ს შეადგენს. 

თელავის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის, განმარტებითი 
ბარათისა და ბიუჯეტის ანალიზით ირკვევა, რომ პროგრამული კოდით − 0300 
დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სულ გათვალისწინებულია 1100.00 მილიონი 
ლარი, საიდანაც ბიუჯეტის უდიდესი ნაწილი (950 000 ლარი) განკუთვნილია 
დასუფთავების ღონისძიებისთვის. გარემოს დაცვის ღონისძიებებისთვის 
გამოყოფილია 25 000 ლარი, მაწანწალა ცხოველებისგან მოსახლეობის 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებებისთვის − 25 000 ლარი და 
პროგრამული კოდით − 0303 პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული 
ზონების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებისთვის − 100 000 ლარი.5

პროგრამული ბიუჯეტის 0303 კოდი ითვალისწინებს საჯარო სივრცეებში 
არსებული მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობას (100 000 ლარი), მაგრამ 
თანხები და აქტივობები გაწერილი არ არის ამ საჯარო მწვანე სივრ ცეების 
ფუნქციური დატვირთვის გასაუმჯობესებლად, ინფრასტრუქტურის მოსა-
წყობად, სივრცეების ადაპტირებისა და ახალი სივრცეების შესაქმნელად. 
0303 ქვეპროგრამის აღწერასა და მიზანში ვკითხულობთ: „პროგრამა ითვა-
ლისწინებს დასასვენებელი პარკების, სკვერების და სხვა გამწვანებული 

5 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5070813?publication=0

ბიუჯეტი

2018 2019 2020 2021
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ზონების მოვლა-პატრონობას. ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და 
მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მწვანე 
საფარი. სეზონური მცენარეებით დეკორატიულად გაფორმდება ქალაქის 
სხვადასხვა ტერიტორია. ჩატარდება სხვადასხვა სახის სამუშაო (მწვანე 
საფარის გათიბვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე-მცენარეების 
დეკორატიული სხვლა, მწვანე ნარგავების მორწყვა, სეზონურად მოყვავილე 
ერთწლიანი ყვავილების დარგვა, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა და სხვა); 
მოვლა-პატრონობა გაგრძელდება მთელი წლის განმავლობაში.

მიზანი: მოვლილი მწვანე ნარგავები და განახლებული მწვანე საფარი, 
ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება-განვითარება“.6

პრიორიტეტების დოკუმენტით განსაზღვრული მიზნები და აქტივობები 
არადამაკმაყოფილებელია მოსახლეობისთვის მაღალი სტანდარტების საჯარო 
მწვანე სივრცეების შესათავაზებლად. დოკუმენტით გაწერილი აქტივობები 
პერსპექტივაში ვერ პასუხობს ვერც ერთ გამოწვევას, რაც ჩვენი სამუშაო 
ჯგუფის მიერ არის იდენტიფიცირებული.

ქ. თელავის მიწათსარგებლობის გენგეგმის დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ 
„ზემოთ ჩამოთვლილი მწვანე სივრცეების გარემოსდაცვითი და ეკონომი-
კური სარგებლიანობის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია ქვეყანაში 
ჩამოყალიბდეს ურბანული დაცული ტერიტორიები ან ურბანული დაცული 
ტერიტორიების ქსელი. სწორედ ამგვარი ურბანული დაცული ტერიტორიების 
ქსელის შექმნის შესაძლებლობას იძლევა ქალაქის სამხრეთ ნაწილში 
არსებული მწვანე ადგილები, 7 ბორცვი, რომლებიც ამფითეატრის სახით 
განლაგებულნი არიან ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში. ქალაქში მერიდიანული 
მიმართულებით წარმოდგენილი პატარა მდინარეთა ხეობები იძლევა 
მწვანე ტერიტორიების ქსელის შექმნის წინაპირობას. მიწათსარგებლობის 
გენერალური გეგმის შემუშავების ფარგლებში შემოთავაზებულია ქ. თელა-
ვისთვის ამ ტერიტორიების ურბანულ დაცულ ტერიტორიად გამოცხადება, 
რომელსაც მომავალში განკარგავს მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური, 
რომლის ჩამოყალიბება აუცილებელი გახდება ამგვარი ტერიტორიების 
სამართავად“. (იხ. რუკა)

აღნიშნული მიდგომა მისასალმებელია, მაგრამ, ამ მოსაზრების მიუხედავად, 
ქალაქში მწვანე სივრცეების არსებული არათანაბარი გადანაწილება 
სამომავლოდაც ნარჩუნდება.

6 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5070813?publication=0
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თელავში საჯარო მწვანე სივრცეების 
მიღწევადობისა და გამოყენების კვლევა 

პრობლემის ანალიზისას შესწავლილი იყო ქ. თელავის საჯარო მწვანე 
სივრცეების მიღწევადობა და გამოყენება ქალაქის მცხოვრებთათვის. 

მიღწევადობის კვლევის შედეგები: (უბნები, რომლებიც 10 წუთის სავალზეა)

ქ. თელავი აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ გადაჭიმულია ფეხით 44 
წუთის სავალზე, ხოლო ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ (აღმართით) ქალაქის 
გადაჭრას დაახლოებით 41 წუთი სჭირდება: 

გუგლის რუკის მიხედვით, თელავის ყველაზე დიდი, ფუნქციურად გამართული, 

ინფრასტრუქტურულად ხელმისაწვდომი და ხალხმრავალი პარკია ნადიკვარი. 

ქალაქის მოსახლეობის უმეტესობას (80%) იქ ფეხით მისასვლელად 10 წუთზე 

მეტი სჭირდება. 

გამოყენების კვლევა:

ქ. თელავში არსებული საჯარო მწვანე სივრცეებიდან მხოლოდ პარკი ნადიკვა-

რი აკმაყოფილებს გარკვეულ სტანდარტებს და ამიტომ მოსახლეობის 

უმე ტესობა სწორედ ამ პარკით სარგებლობს. ქალაქის სხვა სკვერებში მო-

სა  ხ ლეობა არ დადის მწვანე ნარგავების, მწირი ინფრასტრუქტურისა და 

დანა გვია ნების გამო. (იხ. ცხრილი)



საჯარო მწვანე 
სივრცეების დასახელება 

დატვირთულობა

სამუშაო/უქმე 
დღეები

მოსახლეობის 
სეგმენტი

დილა/
საღამო/
შუადღე

1. პარკი ნადიკვარი 7
ყველა ასაკობრივი 
კატეგორია

24/7

2. გიგოს გორა უქმე დღეები
უფროსები, 
სპორტსმენები

დილა/ღამე

3. დაბახნები 
ჩოლოყაშვილის ქუჩა

0 0 0

4. ყადორის სკვერი 7
ბავშვები, 
მშობლები, 
წყვილები 

ღამე

5. ახალი ბაღი 7 ახალგაზრდები 24/7

6. ძველი ბაღი 7
ყველა ასაკობრივი 
კატეგორია

24/7

7. პირველი სკოლის წინ 
არსებული სკვერი, 
ჭავჭავაძის მოედანი 

7
ბავშვები, 
მშობლები

ღამე

8. სკვერი ერეკლეს 
ძეგლის ქვედა 
ტერიტორიაზე 

7 მოხუცები ღამე

9. კავკასიონის ქუჩის 
სკვერი 

7
ბავშვები, 
მშობლები

ღამე

10. წიწვნარი მშვიდობის 
ქუჩაზე

0 0 0

11. ჭადრის ქუჩის სკვერი 0
შერეული, 
ტურისტები

0

12. ხევის ჩაყოლება, 
ქეთევან წამებულის ქ.

7 პენსიონერები
დილა, 
საღამო, 
შუადღე

13. სკვერი ზუზუმბოს 
კორპუსებთან 

7
ბავშვები, 
მშობლები

ღამე

14. სკვერი ღვთაების 
ეკლესიის უკან 

0 0
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საკითხის შესახებ საერთაშორისო და ადგილობრივი კონტექსტის მიმოხილ-

ვის, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან მიღებული ინფორმაციის ანალი -

ზისა და ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით, იდენტიფიცირებულია 

შემდეგი პრობლემები:

1. მუნიციპალიტეტს არ აქვს შემუშავებული სტრატეგიული ხედვა ქალაქში 

საჯარო მწვანე სივრცეების მართვის კუთხით; 

2. მუნიციპალიტეტში არ არსებობს სტრუქტურული ერთეული, რომელიც 

მხოლოდ ამ საკითხზე იქნება პასუხისმგებელი; 

3. ქ. თელავში არც ერთ საჯარო მწვანე სივრცეს არ აქვს მინიჭებული 

სარეკრეაციო სივრცის სტატუსი; 

4. ქალაქში არსებული საჯარო მწვანე სივრცეების შეფარდება მოსახ-

ლეობის რიცხოვნობასთან ძალიან დაბალია სასურველ საერ თაშო-

რისო ნიშნულთან შედარებით; 

5. ქალაქში ამჟამად არსებული საჯარო მწვანე სივრცეების, კონკრეტუ-

ლად კი − სკვერების/პარკების მხოლოდ 2%-ია ხელმისაწვდომი შშმ 

პირებისთვის; 

6. ქალაქში არსებული საჯარო მწვანე სივრცეები არათანაბრად ნაწილ-

დება მის ხუთ ადმინისტრაციულ ერთეულს შორის; 

7. ქალაქის მიწათსარგებლობის გენგეგმის დოკუმენტით აღნიშნული 

უთანასწორო განფენა შენარჩუნებულია;

8. საჯარო მწვანე სივრცეების მართვაში მინიმალურად არის ჩართული 

ადგილობრივი მოსახლეობა.



მოქალაქეთა ჯგუფის ხედვა და 
რეკომენდაციები

გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე დადგინდა, რომ თელავის მუნი-

ციპალიტეტში არ არსებობს საჯარო მწვანე სივრცეების მართვასთან დაკავ-

შირებული სტრატეგიული ხედვა და შესაბამისი დოკუმენტი. სწორედ ამიტომ, 

აღნიშნული საკითხის მოგვარება არ განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის 

პრიო რიტეტების სფეროს. ვფიქრობთ, მათი შემუშავება და საზოგადოებრივ 

ინტერე სებზე მორგება პრიორიტეტული უნდა გახდეს, რათა შესაძლებელი 

გახდეს მისი ეფექტიანად მართვა და არსებული პრობლემების გადასაჭრელად 

რეალური გზების მოძიება. 

გადაუდებელი საჭიროებაა, ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრუ-

ლებელ და წარმომადგენლობით რგოლში შეიქმნას ინსტიტუციური ორგა-

ნოები, რომლებიც საკანონმდებლო-სამართლებრივი ჩარჩოს ფარგლებში 

ჩვენი მიზანია 

ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური საჯარო მწვანე სივრცეების 

(მათ შორის: სკვერების, პარკების, ურბანული დაცული ტერიტორიების) შესახებ 

პოლიტიკის შემუშავებაში მხარდაჭერა, რომელიც მოიცავს:

 სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტის შექმნას;

 საჯარო მწვანე სივრცეებისთვის სარეკრეაციო ზონის სტატუსის მინიჭებას;

 არსებული სივრცეების მართვას, ფუნქციურ დატვირთვასა და ყველა 

საჭიროების მოქალაქეზე ადაპტირებას;

 ახალი სივრცეების შექმნას;

 ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის თანაბარ განაწილებასა და 

არსებულის ფართობების ზრდას.

თელავი − კახეთის რეგიონული ცენტრი, რომელიც გაზრდილი ურბა ნი

ზაციის კვალდაკვალ ვითარდება, როგორც სარეკრეაციო სივრცეებით 

მდიდარი, ულამაზესი ისტორიული ქალაქი.
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და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით წარმართავენ თავიანთ საქ-

მიანობას. ჩვენი შეფასებით, არსებული ბიუჯეტი ვერ უზრუნველყოფს 

პრობ ლემების აღმოფხვრას. აუცილებელია მისი გაზრდა და მიზნობრივად 

სწორი განაწილება. ბიუჯეტი უნდა ასახავდეს საზოგადოების ყველა ჯგუფის 

ინტერესებს და შესაბამისად, მათი უშუალო ჩართულობით უნდა განისაზღვროს 

ძირითადი პრიორიტეტები. მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო მწვანე სივრცეების 

ექსპლუატაციისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ხარჯები გახდეს კიდევ 

უფრო გამჭვირვალე, ხოლო მასზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყოს ყველა 

დაინტერესებული პირისთვის. 

სარეკრეაციო სივრცის სტატუსის არარსებობა ქმნის ამ საჯარო მწვანე 

სივრცეების არასწორად გამოყენების საფრთხეს (უკანონო მშენებლობები 

მწვანე სივრცეების ფართობის შემცირების ხარჯზე და სხვ.). ვფიქრობთ, 

სარეკრეაციო სივრცეების განსაზღვრა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია 

ქ. თელავის ისტორიული იერსახისა და ტურისტული მიმზიდველობის 

შესანარჩუნებლად, რომ არაფერი ვთქვათ ადგილობრივი მოსახლეობის 

ინტერესების დაცვაზე. 

თელავის სხვადასხვა ნაწილში, კონკრეტული უბნების სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, ცვლილებები აუცილებელია საჯარო მწვანე სივრცეების 

რაოდენობის გაზრდისა და მათი სწორად განაწილების მხრივ. 

საჯარო მწვანე სივრცეები თანაბრად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა ქუჩის 

ყველა მცხოვრებისთვის, როგორც ცენტრალურ უბნებში, ისე გარეუბნებში. 

არასწორი განაწილება ხელს უწყობს ზოგიერთი ქუჩის, მაგალითად, მოედნის 

ტერიტორიის გადატვირთვას − როგორც აღინიშნა, საჯარო მწვანე სივრცეების 

უმეტესობა სწორედ ქალაქის ცენტრშია თავმოყრილი, ძირითადად მათი 

რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და ხალხიც, უმეტესწილად კი ბავშვები, 

ცდილობენ შედარებით კომფორტულ ადგილას გაატარონ დრო. 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია განისაზღვროს, რის მიხედვით ნაწილდება და 

გამოიყოფა საბიუჯეტო თანხები საჯარო მწვანე სივრცეებზე, კონკრეტულად 

რა გარემოებებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით განისაზღვრება 

დასახარჯი თანხის ოდენობა. 

ყურადღება უნდა გამახვილდეს ასევე მნიშვნელოვან და ფაქიზ თემაზე 

− ამჟამად საჯარო მწვანე სივრცეების საერთო რაოდენობის მხოლოდ 

2%-ია ადაპტირებული შშმ პირებზე. ეს მდგომარეობა გადაუდებლად 

გამოსასწორებელია, რათა საჯარო მწვანე სივრცეები ხელმისაწვდომი იყოს 

საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. 



რეკომენდაციები ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოების მერიისა და საკრებულოსთვის:

» ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

პრიორიტეტად უნდა დასახოს თელავში საჯარო მწვანე სივრცეების 

განვითარება, რაც გულისხმობს როგორც არსებულის მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას, ისე ახალი საჯარო მწვანე სივრცეების მოწყობას; 

აღნიშნულ პროცესში იხელმძღვანელოს არსებული სტანდარტებით, 

მათ შორის 261-ე დადგენილების ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებებით;

» ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა დაამტკიცოს იური დიული 

ძალის მქონე ქალაქგეგმარების დოკუმენტი (ქ. თელავის მიწათ-

სარგებლობის გენგეგმა), რომელიც იცავს საჯარო მწვანე სივრცეებს 

გაყიდვის, გასხვისების, უკანონო მშენებლობებისგან და ა.შ.

» აუცილებელია, ადგილობრივ თვითმმართველობაში, მერიასა და 

საკრებულოში, ჩამოყალიბდეს ინსტიტუციური რგოლი − რეკრეაციულ 

განვითარებაზე პასუხისმგებელი ორგანო, რომელსაც კონკრეტული 

სამოქმედო გეგმის მიხედვით დაეკისრება საჯარო მწვანე სივრცეების 

მართვა, მოვლა-პატრონობა საერთაშორისო სტანდარტებთან 

დასაახლოებლად;

» უნდა შემუშავდეს საჯარო მწვანე სივრცეების თანამედროვე მართვის 

წესი და სამართლებრივ-საკანონმდებლო ჩარჩო, მორგებული 

ადგილობრივ თვითმმართველობას;

» ქ. თელავში საჯარო მწვანე სივრცეებს მიენიჭოს სარეკრეაციო 

სივრცის სტატუსი, რათა მაქსიმალურად შემცირდეს მათი არასწორად 

გამოყენების საფრთხე (შესაძლებელი იყოს დაცვა, მაგალითად, 

უკანონო მშენებლობებისგან და სხვ.);

» გაიზარდოს საჯარო მწვანე სივრცეებისთვის გამოყოფილი ბიუჯე-

ტი, სადაც გათვალისწინებული იქნება არსებული საჯარო მწვანე 

სივრცეების განვითარება, ახლის შექმნა და ფუნქციური დატვირთვა 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად; 

» ადგილობრივ დონეზე განისაზღვროს სტრატეგიული მოკლევადიანი 

და გრძელვადიანი მიზნები, აისახოს ისინი ქალაქის ურბანული 

განვითარების გეგმაში. თავის მხრივ, როგორც მოკლევადიანი, ისე 
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პერსპექტივაზე გათვლილი მიზნების მისაღწევად დეტალურად იყოს 

გაწერილი აქტივობები და კონკრეტულ ვადები მათ შესასრულებლად. 

აღნიშნული მიზნების განხორციელების მონიტორინგი დაევალოს 

უფლებამოსილ პირს/პირებს;

» გაიზარდოს საჯარო მწვანე სივრცეების რაოდენობა უბნის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. 

არსებული საჯარო მწვანე სივრცეები კი გახდეს მრავალფუნქციური, 

გაუმჯობესდეს ინფრასტრუქტურა, ადაპტირდეს შშმ პირებისთვის 

ყველა სპეციალური საჭიროების გათვალისწინებით;

» მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა და 

მათი საჭიროებების კვლევა. საჯარო მწვანე სივრცეების ადგილმდება-

რეობა შეირჩეს მოსახლეობის ინტერესებისა და პრიორიტეტების 

გათვალისწინებით. ასეთივე კრიტერიუმებით განისაზღვროს მწვანე 

სივრცეების ინფრასტრუქტურა თუ ინვენტარი (მაგალითად, კარუ-

სელების ნაცვლად უმრავლესობას შესაძლოა სურდეს სავარჯიშო 

ტრენაჟორები);

» მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით აქტიური საინფორ-

მაციო კამპანიის ჩატარება. არსებული საჯარო მწვანე სივრცეების 

მოფრთხილებისა და სისუფთავის შენარჩუნების, მათი განვითარებისა 

თუ ახლის მოწყობის მიზნით, მოსახლეობასთან შეხვედრის გამართვა, 

შესრულებული სამუშაოს წარდგენა, საერთაშორისო გამოცდილების 

განხილვა;

» საჯარო-კერძო პარტნიორობის ხელშეწყობა ბიზნესის დაინტერესებით 

კონკრეტული შეთავაზებებისა თუ სოციალური პასუხისმგებლობის 

ფარგლებში.

რეკომენდაციები ადგილობრივი მოსახლეობისთვის:

» არსებული საჯარო მწვანე სივრცეების გაფრთხილება, მოვლა-

პატრონობა;

» ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ინიციატივების 

დაფიქსირება.
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რეკომენდაციები ადგილობრივი მედიისა და არასამთავრობო 
სექტორისთვის:

» მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლება მწვანე სივრცეების საჭიროების 

გასაცნობიერებლად, როგორც კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული 

მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგების პრევენცია;

» მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლება საჯარო მწვანე სივრცეების 

მნიშვნელობისა და შესაძლო ფუნქციური დატვირთვის შესახებ;

» მოქალაქეებში სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლება არსებული 

საჯარო მწვანე სივრცეების მოფრთხილების მიზნით.

რეკომენდაციები ადგილობრივი ბიზნეს სექტორისთვის:

» სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, ადგილობრივ დონეზე 

საჯარო მწვანე სივრცეების ფუნქციურ დატვირთვაში მონაწილეობა;

» ბიზნეს ობიექტებთან არსებული საჯარო მწვანე სივრცეების მოვლა-

პატრონობაზე ზრუნვა.

შედეგების შეფასების კრიტერიუმები 
და ინდიკატორები:

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 

» 2022 წლის ბოლოსთვის თელავის მუნიციპალიტეტს შემუშავებული 

აქვს სტრატეგიული დოკუმენტი ქ. თელავში საჯარო მწვანე სივრცეების 

სამართავად;

» 2022 წლიდან მწვანე სივრცეებისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი გაზრ-

დილია 20%-ით და ყოველწლიურად იზრდება 20%-ით;

» 2023 საბიუჯეტო წლისთვის თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში 

არსებობს საჯარო მწვანე სივრცეების მართვაზე პასუხისმგებელი 

სტრუქტურული ერთეული;
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» 2023 საბიუჯეტო წლისთვის თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებუ-

ლოში არსებობს საჯარო მწვანე სივრცეების საკითხზე მომუშავე 

მუდმივმოქმედი კომისია; 

» 2023 წლისთვის ქ. თელავში საჯარო მწვანე სივრცეებს მინიჭებული 

აქვს სარეკრეაციო სივრცის სტატუსი, რომელიც თავისთავად მოიცავს 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცებას, ზონირებისა 

და სარეკრეაციო სივრცეების განსაზღვრას;

» 2023 წლისთვის ქ. თელავში არსებული საჯარო მწვანე სივრცეების 

შეფარდება მოსახლეობის რიცხოვნობასთან გაზრდილია 7 მ2 -ით; 

» 2023 წლისთვის არსებული ყველა საჯარო მწვანე სივრცე სრულად 

ადაპტირებულია გადაადგილების შეზღუდვის მქონე პირებისთვის, 

ტაქტილური ბილიკებით აღჭურვილია ნადიკვრის პარკი, რაც საერთო 

ჯამში შშმ პირებისთვის საჯარო მწვანე სივრცეების ხელმისაწვდომობას 

ზრდის მინიმუმ 15%-ით; 

» 2023 წლისთვის შექმნილია თითო-თითო კეთილმოწყობილი საჯარო 

მწვანე სივრცე ალაზანი-კავკასიონის ადმინისტრაციულ ერთეულში, 

აღმოსავლეთ თელავის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დასავლეთ 

თელავის ადმინისტრაციულ ერთეულში; 

» 2023 წლისთვის მოსახლეობის ჩართულობა საჯარო მწვანე სივრცეების 

მნიშვნელობის, მოწყობის კუთხით გაზრდილია 50%-ით.

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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აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი 
მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის  
 
შარაშიძის 7, 0179, თბილისი, საქართველო
ტელ:+995 32 291 56 50/51
ელ.ფოსტა:contact@eecmd.org


