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საშუალოვადიანი პრიორიტეტი 
 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა 
 

 დასაბუთება 

 
საქართველოს კონსტიტუციური კანონი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის 
შესახებ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2011 წლის 18  იანვრის #11 ა 

განკარგულებით - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონალური სტრატეგია (აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საშუალოვადიანი განვითარების სტრატეგია). 
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 მიზანი: 
 

გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვა,  
მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროს კონტროლი და ზედამხედველობა,  
გარემოს  ინტეგრირებული მართვის ხელშეწყობა,  
ტყეების მდგრადი მართვა, გეოლოგიური მონიტორინგი,  
სანაპირო ზოლის დაცვა, საზოგადოების ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება,  
გარემოს დაცვის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე სხვადასხვა  
ადგილობრივ და საერთაშორისო  
სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან  
თანამშრომლობა. 
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ძირითადი სამოქმედო გეგმა 
 

პრიორიტეტის ფარგლებში იგეგმება შემდეგი პროგრამების განხორციელება:                                              
 
1. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სფეროს მართვა;                                                                                                                                    
2. გარემოსდაცვითი პროგრამა;                                                                                                                              
3. სატყეო სექტორის განვითარება.     
                                                                                              
პროგრამების ძირითადი მიმართულებებია:   
მდგრადი გარემოს დაცვითი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; გარემოს 
ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებაზე 
დროული რეაგირება; აჭარის ზღვის სანაპირო ზოლის შენარჩუნება, ტყის და ველური 
ბუნების დაცვა; ტყეების მოვლა, დაცვა და აღდგენა. 
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გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სფეროს მართვა 
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განხორციელების ვადები 2015-2018 წლები 

პროგრამის ბიუჯეტი                                                
მათ შორის: 

სულ 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი 
შემოსულობები  

4.553.200 1.138.300 1.138.300 1.138.300 1.138.300 

პროგრამის მიზანი 

მდგრადი გარემოს დაცვითი ღონისძიებების დაგეგმვა და 
განხორციელება; გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების 
მონიტორინგი; საშიში (სტიქიური) გეოლოგიური პროცესების 
შესწავლა, პროგნოზირება და საინფორმაციო-საცნობარო მონაცემთა 
ბაზის შექმნა;  საზოგადოების ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება, 
გარემოს დაცვის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე სხვადასხვა 
ადგილობრივ და საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. 
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პროგრამის აღწერა 

    გარემოს დაცვის პოლიტიკის სტრატეგიული მიმართულებების გატარება;  აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის გარემოს დაცვის ნაწილით 
გათვალისწინებული ღონისძიებების დაგეგმვა და  განხორციელება. 

  ნარჩენების მართვის სისტემის რეგულირების ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;  

  აჭარის ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; 

  სტიქიურ-გეოლოგიურ მოვლენებზე მონიტორინგი და პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა. 

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერის და ზედაპირული 

წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგის განხორციელება; 

  აჭარის ზღვის სანაპიროს მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად ღონისძიებების დაგეგმვა და 
განხორციელება; 
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პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო შედეგი) 

გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის პარამეტრების გაუმჯობესება;  
საწარმოების მიერ გარემოსდაცვითი სტანდარტების დაცვა;  
დაბინძურების კერების რაოდენობის შემცირება;   
საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება. 

სულ 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 

25.474.340 7.493.585 5.993.585 5.993.585 5.993.585 
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სამოქმედო გეგმა  2014 წ. 
 

# საკითხის დასახელება შესრულების ვადა 
შემსრულებელი 

სტრუქტურული ერთეული 

1 

ჭაობების (2 თებერვალი), ტყის საერთაშორისო დღე  (21 
მარტი), დედამიწის საათი  (23 მარტი), დედამიწის დღე (22 
აპრილი), დასუფთავების დღე (4 მაისი), 
ბიომრავალფეროვნების დღე (22 მაისი), გარემოს დაცვის 
საერთაშორისო დღე (5 ივნისი), დაასუფთავე მსოფლიო(14-
15 სექტემბერი),  ხის დარგვის დღე (22ოქტომბერი) შავი 
ზღვის საერთაშორისო დღე (31 ოქტომბერი) დღეების 
აღნიშვნა და სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზება. 
  

2014 წლის: 22 იანვარი – 2 
თებერვალი, 2–23 მარტი,  10-22 
აპრილი, 24 აპრილი - 4მაისი, 10–
22 მაისი, 26მაისი-5ივნისი, 7-14-
15 სექტემბერი,  10-22 
ოქტომბერი, 20–31 ოქტომბერი 
  

საზოგადოებასთან და 
საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობის სამსახური 

2 

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ 
ტერიტორიაზე ნარჩენების (მათ შორის ტოქსიკური და სხვა 
სახიფათო) მართვის მდგომარეობის შესწავლა 

  
  

20.02.2014 წ. – 01.12.2014 წ. 
  

ბიომრავალფეროვნებისა და 
გარემოს ინტეგრირებული 
მართვის სამსახური, გარემოს 
ინტეგრირებული  მართვის 
განყოფილება 
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3 

ქალაქ ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული 
ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელ და წყალმოსარგებლე 
საწარმოებიდან გაფრქვეულ/ჩაშვებულ მავნე ნივთიერებათა 
სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმებით სამმართველოში 
წარმოდგენილი 2013 წლის მაჩვენებლების მონიტორინგი;  

  

                                                                    
20.03.2014 წ.  –   5.10.2014 წ.                              

  

ბიომრავალფეროვნებისა და 
გარემოს ინტეგრირებული 
მართვის სამსახური, გარემოს 
ინტეგრირებული  მართვის 
განყოფილება 

4 

მჭიდროდ დასახლებულ  უბნებში   სამეურნეო წყლების  
გაწმენდა - გაუვნებელყოფის  მდგომარეობის შესწავლა. 
  
  

      01.07. 2013  წ. – 15.09.2013 წ. 
                                                                                                                             

  

ბიომრავალფეროვნებისა და 
გარემოს ინტეგრირებული 
მართვის სამსახური, გარემოს 
ინტეგრირებული  მართვის 
განყოფილება 

5 

  ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების 
მოსახლეობის სასოფლო და კომუნალურ წყალსადენებზე 
გარემოსდაცვითი მოთხოვნების  შესრულების  მდგომარეობის 
შესწავლა.  

  

1.08.2014წ. – 1.11.2014წ. 

ბიომრავალფეროვნებისა და 
გარემოს ინტეგრირებული 
მართვის სამსახური, გარემოს 
ინტეგრირებული  მართვის 
განყოფილება 
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6 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ 
ტერიტორიაზე ბზის კორომების მონიტორინგი და 
დაავადებული ზონების დადგენა.     

  
  

1.03.2014 წ. – 1.04.2014 წ. 
  

  

ბიომრავალფეროვნებისა და 
გარემოს ინტეგრირებული 
მართვის სამსახური, 
ბიომრავალფეროვნების დაცვის 
განყოფილება 

7 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული 
ეკონომიკურად ღირებული სახეობების - ძმერხლის (Ruscus 
hypophyllum) და ხარიშუბლას (Senecio platyphylloides) ბუნებრივი 
რესურსის (მარაგის) და ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება. 
  

  

1.06.2014 წ. -30.09.2014 წ. 

  
  

ბიომრავალფეროვნებისა და 
გარემოს ინტეგრირებული 
მართვის სამსახური, გარემოს 
ინტეგრირებული  მართვის 
განყოფილება 

8 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში არსებულ ალპურ და სუბალპურ ზონებში 
ბიომრავალფეროვნების სახეობათა საარსებო გარემოს, 
დარღვეული ჰაბიტატებისა და ნიადაგდაცვით 
მდგომარეობაზე მონიტორინგი. 
  

01.06.2014წ. – 30.08.2014წ. 
  

ბიომრავალფეროვნებისა და 
გარემოს ინტეგრირებული 
მართვის სამსახური, გარემოს 
ინტეგრირებული  მართვის 
განყოფილება, 
მიწის მართვის სამსახური 



www.adjara.gov.ge 



www.adjara.gov.ge 

9 

აჭარის არ მუნიციპალიტეტებიდან შემოსული სტიქიის შედეგად 
დაზარალებული მოქალაქეთა განცხადებების შესწავლა.  

  
25.01.2014წ. – 31.12.2014წ. 

გეოლოგიის სამსახური 
  

10 

  
აჭარის არ ტერიტორიაზე მეწყრულ და ეროზიულ უბნებზე 
მონიტორინგის განხორციელება და მათი დინამიურობის 
შეფასება (ხელვაჩაურის და ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტები). 

1.05.2014წ.- 30.10.2014წ. 
გეოლოგიის სამსახური 
მიწის მართვის სამსახური 

11 

  
აჭარის არ ტერიტორიაზე საავტომობილო გზებზე და რკინიგზაზე 
გვერდითი ეროზიის და მეწყრული პროცესების შედეგად 
დაზიანებული უბნების აღრიცხვა, მეწყრესაწინააღმდეგო 
რეკომენდაციების მომზადება და შესაბამის სამსახურებზე 
მიწოდება შემდგომში რეაგირების მიზნით.  
  
  

1.02.2014წ.- 30.11.2014წ. 
გეოლოგიის სამსახური 
  

12 

ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში ტყის 
ფონდის მიწებზე ეროზირებულ და მეწყერსაშიში უბნების 
შესწავლა. 

1.05.2014წ. – 30.06.2014წ. მიწის მართვის სამსახური 
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გარემოსდაცვითი პროგრამა 

განხორციელების ვადები 2015-2018 წლები 

პროგრამის ბიუჯეტი                                    
მათ შორის: 

სულ 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 

ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი 
შემოსულობები  

8.120.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000 

პროგრამის მიზანი 
გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება; აჭარის 
ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვა. 
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პროგრამის აღწერა 

პროგრამა მოიცავს 3 ქვეპროგრამას, რომლებიც  გამიზნულია 

ლოკალური გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარებისათვის.                                                                                                                            
1. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ატმოსფერული 

ჰაერის და ჩამდინარე წყლის ხარისხობრივი მდგომარეობის 

მონიტორინგი;                                                                                                                            
2. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზღვის წყლის 

ხარისხობრივი მდგომარეობის მონიტორინგი;                                                                                                                            
3. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აჭარის სანაპირო 

ზოლის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება; 

პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო შედეგი) 

გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვა; ატმოსფერულ 

ჰაერში, ჩამდინარე და ზღვის წყალში ზენორმატიული 

გაფრქვევა/ჩაშვების  რაოდენობის შემცირება;  შავი ზღვის 

აჭარის  სანაპიროს  წარეცხვის (აბრაზიის) თავიდან აცილება;  
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სატყეო სექტორის განვითარება 
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განხორციელების ვადები 2015-2018 წლები 

პროგრამის ბიუჯეტი 

სულ 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 

12.801.140 4.325.285 2.825.285 2.825.285 2.825.285 

მათ შორის: 
11.601.140 4.025.285 2.525.285 2.525.285 2.525.285 ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი 

შემოსულობები  

მომსახურების გაწევიდან 
მიღებული შემოსავალი 

1.200.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

პროგრამის მიზანი 
ტყის ფონდის მართვა, აღდგენა/განახლება; ტყითსარგებლობის 
რეგულირება; ტყის და ველური ბუნების დაცვა. 
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პროგრამის აღწერა 

 

პროგრამა მოიცავს 2 ქვეპროგრამას:                                                                                                      
1. სატყეო სექტორის მართვა და მომსახურება;                                                                                                        
2. ტყის მოვლა-აღდგენა;                                                                                                 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სფეროში არსებული 

საკითხების გადაჭრა:  ხე-ტყის მოპოვების პროცედურის 

გამარტივება; სოციალური ჭრებისათვის ტყეკაფების გამოყოფა 

და ტყის ფიზიკური დაცვის ღონისძიებების გატარება; ტყეების 

სანიტარიულ–ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

ტყეთმოწყობის ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება;                                                                                                  
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პროგრამის მოსალოდნელი 
(საბოლოო შედეგი) 

რეგიონში მდგრადი ტყითსარგებლობის დანერგვა; 

სუბალპური ტყის ბუნებრივი განახლების პროცესის 

ხელშეწყობა; ბუნებრივად მოზარდი ტყიდან სარგებლობის 

ჩანაცვლება სწრაფმზარდი სახეობებიდან მიღებული 

მასალით; მავნებლით დაავადებული ტყის ფართობების 

შემცირება წიწვოვან და ფოთლოვან ტყეებში; ტყის 

მდგრადი მართვა და ეკოლოგიური ბალანსის შენარჩუნება-

გაუმჯობესება.  
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მადლობა ყურადღებისთვის! 


