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ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმული ასოცირების შე თან ხმე ბით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბის თა ნახ მად, სა ქარ თვე ლო ში უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სის ტე მა, რო მე ლიც 
თან ხვედ რა ში იქ ნე ბა ევ რო კავ ში რის მო თხოვ ნებ თან. შე სა ბა მი სად, მომ დევ ნო წლებ ში ქვე ყა ნა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნად უნ და შე იც ვა ლოს ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სექ ტო რი, ამ საქ მე ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
რო ლი ეკის რე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სა კი თხებს. 

სა ქარ თვე ლოს ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კო დექ სის თა ნახ მად, გან საზ ღვრუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის პრო ცეს ში, კერ ძოდ, ად გი ლობ რივ მა თვით მმარ თვე ლო-
ბის ორ გა ნო ებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის ეფექ ტი ა ნი სის-
ტე მის და ნერ გვა თა ვი ანთ ად მი ნის ტრა ცი ულ საზ ღვრებ ში, აგ რეთ ვე ნარ ჩე ნე ბის გა მო ცალ კე ვე ბუ-
ლად შეგ რო ვე ბის სის ტე მე ბის ეტა პობ რი ვი და ნერ გვა და გა მარ თუ ლი ფუნ ქცი ო ნი რე ბა, რაც ხელს 
შე უ წყობს აღ დგე ნის პრო ცე სებს. კა ნო ნი გან საზ ღვრავს ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის ზო გად პრინ ცი-
პებს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა, ტრან სპორ ტი რე ბა და და მუ შა ვე ბა უნდა მოხ-
დეს იმ გვა რად, რომ არ შე იქ მნას სირ თუ ლე ე ბი, მა თი შემ დგო მი აღ დგე ნის მხრივ. ამას თა ნა ვე, 
კა ნო ნი მო ი თხოვს, რომ მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბი შეგ როვ დეს, მოხდეს ტრნსპორტირება და და-
მუ შავ დეს იმ წე სით, რო მე ლიც მაქ სი მა ლუ რად შე საძ ლო დო ნით გა მო რი ცხავს გა რე მოს და ბინ ძუ-
რე ბა სა და ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბა ზე ზი ა ნის მი ყე ნე ბის რისკს.

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კო დექ სის მო თხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, 2017 წლის 31 დე კემ ბრამ დე ად გი-
ლობ რივ მა თვით მმარ თვე ლო ბებ მა უზ რუნ ველყ ვეს მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მე-
ბის შე მუ შა ვე ბა, რო მელ თა ხან გრძლი ვო ბა გან საზ ღვრუ ლია ხუთ წლი ა ნი პე რი ო დით. 

იმე რე თის რე გი ო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ, ისე, რო გორც სა ქარ თვე ლოს სხვა რე გი ო ნებ ში, 
შე მუ შა ვდა მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის პირ ვე ლი გეგ მე ბი.   კერ ძოდ, სამ ტრე დი ის, ზეს-
ტა ფო ნი სა და ბაღ და თის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ  შე იქ მნა მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მე ბი, რო მელ თა შეს რუ ლე ბის  მო ნი ტო რინ გი  გან ხორ ცი ელ და პრო ექ ტის 
„მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის გეგ მის მო ნი ტო რინ გი და ფერ მერ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ბი ო- 
სა სუ ქის რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა ზე“ ფარ გლებ ში, ასო ცი ა ცი ის “ქა ლე ბი რე გი ო ნე ბის გან ვი თა რე ბი-
სათ ვის” და რე გი ო ნა ლუ რი ინი ცი ა ტი ვე ბის ცენ ტრის „ნა თე ლი მო მა ვა ლი“-ს მი ერ,  სა ქარ თვე ლოს 
სტრა ტე გი უ ლი კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრის (CSRDG), ევ რო კავ ში რის, კონ რად ადე ნა-
უ ე რის ფონ დის (KAS) და ფი ნან სე ბით.

შესავალი
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კა ნო ნის „ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კო დექ სი” თა ნახ მად, გან საზ ღვრუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მი მართ. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ერ თ-ერთ ძი რი თად ვალ დე ბუ ლე ბას წარ მო ად გენს შემ დე გი საქ მი ა ნო ბა:

o ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ტრან სპორ ტი რე ბის მომ სა ხუ რე ბა

o ნარ ჩე ნე ბის აღ დგე ნის პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა

კერ ძოდ, „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ:

ა) მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა და ამ მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის 
სის ტე მის და ნერ გვა და გა მარ თუ ლი ფუნ ქცი ო ნი რე ბა;

ბ) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ულ საზ ღვრებ ში შეგრო ვე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე-
ბის ტრან სპორ ტი რე ბა და მუ შა ვე ბი სა და გან თავ სე ბის ობი ექ ტებ ზე, სა დაც ნე ბა დარ თუ ლია ამ გვა-
რი ნარ ჩე ნე ბის მი ღე ბა;

გ) მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის და მუ შა ვე ბის ხელ შე წყო ბა;

დ) მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის სის ტე მის ეტა პობ რი ვი და ნერ გვა და 
გა მარ თუ ლი ფუნ ქცი ო რი ნე ბა.“

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ერ თ-ერთ ვალ დე ბუ ლე ბას ასე ვე წარ მო ად გენ და ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის იე-
რარ ქი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი,  ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ეროვ ნულ სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის 
შე სა ბა მი სი, მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ხუთ წლი ა ნი გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

ამ დე ნად, ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ით გან საზ ღვრუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი, მნიშ-
ვნე ლო ვან ორი ენ ტირს წარ მო ად გენს ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის. 

ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ტრან სპორ ტი რე ბის ეფექ ტი ა ნი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და და-
ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით ეროვ ნულ სტრა ტე გი ა ში და სა ხუ ლია ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის შემ დე გი 
მი ნი მა ლუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მიღ წე ვა:

2020 წლისთვის 2025    წლისთვის 2030                
წლისთვის

მუნიციპალური 
ნარჩენები 90% 100% 100%

სახიფათო ნარჩენები 50% 75% 100%

სტრა ტე გია ით ვა ლის წი ნებს შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფარ გლებ ში ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ას, ხე ლა ხალ 
გა მო ყე ნე ბას, რე ციკ ლი რე ბას ან /და აღ დგე ნას.

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კო დექ სის მი ხედ ვით, 2019 წლის თე ბერ ვლი დან სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მუ-
ნი ცი პა ლი ტეტ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის ეტა პობ რი ვი და-
ნერ გვა

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის მი ერ და სა ხუ ლია ნარ ჩე ნე ბის რე ციკ ლი რე ბის შემ-
დე გი მი ნი მა ლუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მიღ წე ვა:

მუნიციპალიტეტების ვალდებულებები 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 
სფეროში
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2020 წ 2025 წ 2030 წ
ქაღალდი 30% 50% 75%
მინა 20% 50% 75%

მეტალი 70% 80% 80%

პლასტიკი 30% 50% 80%

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 
გეგმების დანიშნულება და სტრუქტურა

მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მე ბი მი მარ თუ ლია ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამო ცა ნე ბის 
გა დაჭ რა ზე, რო გო რი ცა ა:

•	 სა კა ნონ მდებ ლო მო თხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა “ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კო დექ სით” გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი ეფექ ტი ა ნი ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის, პრო ცე სე ბი სა და ობი ექ ტე ბის შექ მნის 
თვალ საზ რი სით;

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნარ ჩე ნე ბის მარ თვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი სა და რის კე ბის მი-
ნი მი ზა ცი ა;

•	 გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის მინი მი ზა ცი ა, რომ ლე ბიც და კავ ში რე-
ბუ ლია ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და გა ტა ნის არ სე ბულ სის ტე მას თან;

•	 ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის სერ ვი სის არე ა ლის გა ფარ თო ე ბა, რა თა მოიცვას მო სახ ლე ო ბის მაქ-
სი მა ლუ რი რა ო დე ნო ბა;

•	 ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბა, ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბის და ნერ გვით, რო გო რი ცაა ნარ ჩე-
ნე ბის კომ პოს ტი რე ბა და რე ციკ ლი რე ბა.

მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მა უნ და მო ი ცავ დეს1:

ა) ინ ფორ მა ცი ას მო სახ ლე ო ბის გან ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის არ სე ბუ ლი სის ტე მის შე სა ხებ;

ბ) მო ნა ცე მებს – შეგ რო ვე ბუ ლი, აღ დგე ნი ლი და გან თავ სე ბუ ლი არა სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბის რა ო-
დე ნო ბი სა და სა ხე ო ბე ბის შე სა ხებ;

გ) მო ნა ცე მებს – მო სახ ლე ო ბის გან შეგ რო ვე ბუ ლი, აღ დგე ნი ლი და გან თავ სე ბუ ლი სა ხი ფა თო ნარ-
ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბი სა და სა ხე ო ბე ბის შე სა ხებ;

დ) ნარ ჩე ნე ბის და მუ შა ვე ბის სა წარ მო ე ბის ად გილ მდე ბა რე ო ბას;

ე) ინ ფორ მა ცი ას მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის, მათ შო რის – ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბი სა და 
შე ფუთ ვის ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბი სა და აღ დგე ნის სის ტე მის და ნერ გვის მიზ ნით 
და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ;

ვ) ნარ ჩე ნე ბის და მუ შა ვე ბის ახა ლი ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბის გეგ მებს;

1. საქართველოს კანონი „ “ ნარჩენების მართვის კოდექსი“
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ზ) ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სა კი თხებ ზე სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის პროგ რა მებს;

თ) ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სფე რო ში სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის არ სე ბულ და 
და გეგ მილ ღო ნის ძი ე ბებს;

ი) გეგ მით გა თვა ლის წი ნე ბული ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზებს და ვა დებს, პა სუ ხის მგე-
ბელ პი რებს, სა ვა რა უ დო ხარ ჯებს და და ფი ნან სე ბის წყა რო ებს.

სამიზნე მუნიციპალიტეტების აღწერა, სადაც 
განხორციელდა მონიტორინგი

იმე რე თის რე გი ო ნის შერ ჩე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ებში გან ხორ ცი ელ და მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თვის გეგ მე ბის მო ნი ტო რინ გი. ეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ა: ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, სამ ტრე-
დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

ფარ თო ბი - 815 კმ²

ბაღ და თის  მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში  ა რი ს ერ თი  ქა ლა ქი - ბაღ და თი  და 25 სო ფე ლი, 

მო სახ ლე ო ბა 2018 წლის პირ ვე ლი  ი ან ვრის  მო ნა ცე მე ბით შე ად გენს  -  19830.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა შე ად გენს - 60300 ადა მი ანს.
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მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის  ტე რი ტო რია 36 429 ჰა–ს შე ად გენს.

სამ ტრე დი ის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი  და ყო ფი ლია 15 ად მი ნის ტრა ცი უ ლ  ერ თე უ ლად. მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში 56 და სახ ლე ბა ა, მათ შო რი ს ერ თი  ქა ლა ქი, ერ თი  და ბა და 54 სო ფე ლი, სა ი და ნაც 
27 მა ღალ მთი ა ნი  სო ფე ლი ა. 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

მო სახ ლე ო ბის  რა ო დე ნო ბა შე და გენს 76.000 ადა მი ანს.

ფარ თო ბი – 423 კმ².

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 60 და სახ ლე ბუ ლი  პუნ ქტი ა – ქა ლა ქი  ზეს ტა ფო ნი, და ბა - შო რა პა ნი  და  
58 სო ფე ლი.

 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

 მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა  შე ად გენს 45.300 ადა მი ანს.

 ფარ თო ბი - 357 კმ².

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 46 და სახ ლე ბუ ლი  პუნ ქტი ა –  ქა ლა ქი  თერ ჯო ლა  და 45 სო ფე ლი.

სამიზნე მუნიციპალიტეტების მუნიციპალური 
ნარჩენების მართვის გეგმების მიმოხილვა: 
შედეგები და რეკომენდაციები

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გან ხი ლუ ლია სა მი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მა, 
ნაც ვლად – ოთხი სა. სამ წუ ხა როდ, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტმა გეგმა ვერ წარმოადგინა, მი სი 
არარ სე ბო ბის გა მო.

დოკუმენტის დასახელება შემუშავების დრო მიღების თარიღი

ბაღდათის მუნიციპალური ნარჩენების 
მართვის სამოქმედო გეგმა,                    
 2018-2022 წწ.

2017 თებერვალი 2018

მყარი ნარჩენების მართვის გეგმა ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტისათვის.
2018-2022წწ.

2017 დეკემბერი, 2017

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების 
მართვის სამოქმედო გეგმა. 
2018-2022წწ.

2017
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უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ  იმე რე თის რე გი ონ ში მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მე ბის შე-
მუ შა ვე ბის ხელ შე წყო ბის მიზ ნით, 2016-2017 წლებ ში  პრო ექ ტის „ქუ თა ი სის მყა რი ნარ ჩე ნე ბის ინ-
ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თვა“2 ფარ გლებ ში ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბის ციკ ლი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სტრა-
ტე გი უ ლი და გეგ მა რე ბის სა კი თხებ ზე, ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბა ში აქ ტი უ რად იყ ვნენ ჩარ თუ ლი 
რო გორც სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბი, ისე – გა რე მოს დაც ვის  და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის-
ტროს წარ მო მად გენ ლე ბი.  აღ ნიშ ნულ ტრე ნინ გებ ში აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ დნენ მო ნი ტო რინ-
გის სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის (ბაღ და თი, სამ ტრე დი ა, ზეს ტა ფო ნი) წარ მო მად გენ ლე ბი.

მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბმა გამოყენეს 
მე თო დო ლო გი ა, რო მე ლიც მომზადდა პრო ექ ტის „ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ტექ ნო ლო გი ე ბი რე გი ო-
ნებ ში“3 ფარ გლებ ში და რე კო მენ დე ბუ ლი იყო სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის, ნარ ჩე-
ნე ბის მარ თვის სა მოქ მე დო გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის.  

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გან ხი ლუ ლი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მე ბი მი მარ თუ ლია ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის 
ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის მი ერ გან საზ ღვრუ ლი ისე თი მი მარ თუ ლე ბე ბის რე ა ლი ზა ცი ა ზე, რო გო-
რი ცა ა: ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა -ტრან სპორ ტი რე ბის ეფექ ტუ რო ბის და ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი 
შეგ რო ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. ამას თან ერ თად, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ თუ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა 
გან ვლი ლი ორი წლის გან მავ ლო ბა ში შე ძლეს, გარ კვე ულ წი ლად, გა ე უმ ჯო ბე სე ბი ათ და გა ე ზარ-
დათ მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- გა ტა ნის მომ სა ხუ რე ო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, ნარ ჩე ნე ბის 
სე პა რი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით არა ნა ი რი პროგ რე სი არ ფიქ სირ დე ბა.

ბაღ და თის, ზეს ტა ფო ნის, სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მო სახ ლე ო ბი სათ ვის მუ ნი ცი პა ლუ-
რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- გა ტა ნის მომ სა ხუ რე ო ბის მი წო დე ბის მიზ ნით მიღ წე უ ლია საგ რძნო ბი 
პროგ რე სი. კერ ძოდ, გა ი ზარ და რო გორც მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა, ისე – და სახ ლე ბუ ლი პუნ-
ქტე ბის (სოფ ლე ბი, და ბე ბი, თე მე ბი) ტე რი ტო რი ე ბი, სა დაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ნარ ჩე ნე ბის 
შეგ რო ვე ბა და გა ტა ნა შე სა ბა მის ნა გავ საყ რე ლებ ზე. თუმ ცა, ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვა ჯერ კი დევ ვერ 
იძ ლე ვა მა ღა ლი შე დე გე ბის (ე როვ ნუ ლი სტრა ტე გი ით გან საზ ღვრუ ლი ინ დი კა ტო რის) მიღ წე ვის 
სა შუ ა ლე ბას. გან სა კუთ რე ბულ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს მა ღალ მთი ან, ხში რად მცირე და სახ ლე-
ბულ უბ ნებ ში ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა და გა ტა ნა. 

სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჯერ კი დევ აქ ტუ ა ლუ რია არა სან ქცი რე ბუ ლი ნა გავ საყ რე ლე ბის 
არ სე ბო ბა, რაც ძი რი თა დად გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ მო სახ ლე ო ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლი, 
გან სა კუთ რე ბით სოფ ლებ ში, ვერ სარ გებ ლობს ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- გა ტა ნის მუ ნი ცი პა ლუ რი  
მომ სა ხუ რე ო ბით. თუმ ცა, ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის  გეგ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვნე-
ლოვ ნად შემ ცირ და არა სან ქცი რე ბუ ლი ნა გავ საყ რე ლე ბის რიცხ ვი.

„ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კო დექ სის“ შე სა ბა მი სად, 2019 წლის 1 თე ბერ ვლი დან ამოქ მედ და მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა, და ი წყონ ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. ამ მი მარ თუ-
ლე ბით ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გეგ მე ბი ით ვა ლის წი ნე ბს სე პა რი რე ბის გარ კვე უ ლი 
წი ლით და ნერ გვას. კერ ძოდ, სა მი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და გეგ მი ლია პლას ტი კის და ქა ღალ დის 
ნარ ჩე ნე ბის გან ცალ კე ვე ბუ ლი შეგ რო ვე ბა, სპე ცი ა ლუ რი კონ ტე ი ნე რე ბის გა მო ყე ნე ბით. სამ წუ ხა-
როდ, ვერ ცერ თმა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა სა მი დან (ბაღ და თი, ზეს ტა ფო ნი, სამ ტრე დი ა) ვერ მო ა ხერ ხა 
რა ი მე სა ხით და მო ცუ ლო ბით აღ ნიშ ნუ ლი საქ მი ა ნო ბის და წყე ბა, მი უ ხე და ვად გეგ მა ში გათ ვა-
ლის წი ნე ბი სა. ანა ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბაა ასე ვე თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნია ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მა.

2. „ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა„(ISWM პროექტი). ხორციელდება საქართველო– გერმანიის ფინანასური 
თანამშრომლობის ფარგლებში. გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკისა (KfW) და შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის 
კომპანიას“ მიერ.

3. „ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში“  ხორციელდება საქართველოს ორ სამიზნე რეგიონში (კახეთი და აჭარა)  
2014 წლის 18 მარტიდან აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით და ახორციელებს Inter-
national City/County Management Association (ICMA), CENN-თან ერთად.
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ცხრი ლი. ნარ ჩე ნე ბის სეპარირების მდგომარეობა მუნიციპალიტეტებში

მუნიციპალიტეტი რომელი ტიპის ნარჩენების სეპარირებას 
ითვალისწინებს გეგმა

რეალიზაციის 
მდგომარეობა

ბაღდათი
პლასტიკი
ქაღალდი

არ დაწყებულა

ზესტაფონი
პლასტიკი
ქაღალდი

არ დაწყებულა

სამტრედია
პლასტიკი
ქაღალდი

არ დაწყებულა

ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის კომ პოს ტი რე ბა კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბაა 
ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სა კი თხებ ში, რომ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბა და და ნერ გვა ხელს შე უ წყობს ნა-
გავ საყ რელ ზე გა სა ტა ნი ნარ ჩე ნე ბის მო ცუ ლო ბის შემ ცი რე ბას, თუ მხედ ვე ლო ბა ში მი ვი ღებთ იმ 
ფაქტს, რომ სა ყო ფა ცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის არა ნაკ ლებ 40-45% ექ ვემ დე ბა რე ბა კომ პოს ტი რე ბას.

ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სა კი თხე ბი გან ხი ლუ ლია სამ ტრე დი ის, ზეს ტა ფო ნის 
და ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მებ ში. თუმ ცა, მხო ლოდ სამ ტრე დი-
ის მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მა ით ვა ლის წი ნებს მწვა ნე ნარ ჩე ნე ბის სა კომ პოს ტე 
მო ედ ნის შექ მნას, და ნარ ჩენ ორ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და გეგ მი ლია კომ პოს ტი რე ბის პო პუ ლა რი ზა-
ცია და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კომ პოს ტი რე ბის ხელ შე წყო ბა. 

მო ნი ტო რინ გმა გვიჩ ვე ნა, რომ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და გეგ მი ლი საქ მი ა ნო ბა კომ პოს ტი-
რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სა და და ნერ გვი სათ ვის ჯერ კი დევ არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. 

ცხრი ლი. ნარ ჩე ნე ბის კომ პოს ტი რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა გეგ მე ბის მი ერ

მუნიციპალიტეტი ბიოდეგრადირებადი 
ნარჩენების 
საკითხები 

განხილულია

გეგმა ითვალისწინებს 
კომპოსტირების 

პოპულარიზაციას

გეგმა 
ითვალისწინებს 

საკომპოსტე 
მოედნების შექმნას

სამტრედია   

ბაღდათი  

ზესტაფონი  

მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მე ბის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი  კომ პო ნენ ტია ნარ ჩე-
ნე ბის მარ თვის სა კი თხებ ზე სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მვა. 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გეგ მე ბი ით ვა ლის წი ნე ბენ ამ მი მარ თუ ლე ბის საქ მი ა ნო ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბას, კერ ძოდ, ისე თი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის ჩარ თვით, რო გო რი ცაა სკო ლე ბის მოს წავ ლე ე-
ბი, ახალ გაზ რდე ბი, ფერ მე რე ბი და სხვა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ყვე ლა გეგ მა ში შე ტა ნი ლია ღო ნის ძი ე ბე ბი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის შე სა ხებ 
მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით, მა თი განხორციელება 
ჯერ კი დევ არ არის სა თა ნა დოდ და წყე ბუ ლი და ამ მი მარ თუ ლე ბით უფ რო დიდ აქ ტი ვო ბას იჩე-
ნენ სკო ლე ბი და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი.  თა ვად ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე-
ბის  რო ლი და ინი ცი ა ტი ვა კი არ არის საკ მა რი სი. 
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რეკომენდაციები

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის დაგეგმვისა და განხორციელების 
გაუმჯობესებისათვის სამიზნე მუნიციპალიტეტებში:

 მოხ დეს ბაღ და თის, სამ ტრე დი ი სა და ზეს ტა ფო ნის არ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თვის გეგ მე ბის გა ნახ ლე ბა, ახა ლი რე ა ლო ბე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და  
ობი ექ ტუ რი ინ დი კა ტო რე ბის  გან საზ ღვრით, გეგ მე ბის გა ნახ ლე ბის პრო ცეს ში და ინ ტე რე სე-
ბუ ლი მხა რე ე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თვა.

კერ ძოდ, ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის „მყა რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მის“  გა ნახ ლე ბის 
პრო ცეს ში შე მუ შავ დეს სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სი სა მოქ მე დო გეგ მე ბი, გან სა ხორ-
ცი ე ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის, შეს რუ ლე ბის ვა დე ბი სა და პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის მი თი თე-
ბით.  

სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სა მოქ მე დო გეგ მის გა ნახ ლე ბის დროს 
შე მუ შავ დეს სა მოქ მე დო გეგ მე ბი, სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბის, ამო ცა ნე ბის, ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და 
მი საღ წე ვი ინ დი კა ტო რე ბის მი თი თე ბით.

 თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა უმოკ ლეს დრო ში შე ი მუ შა ოს და და ამ ტკი ცოს მუ ნი ცი პა ლუ-
რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მა. 

ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების უზრუნველსაყოფად:

 ბაღ და თის, სამ ტრე დი ის, ზეს ტა ფო ნი სა და თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ყუ რა დღე ბა და უთ მონ ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სა კი-
თხებს, გა მო ი ყე ნონ რო გორც სა ქარ თვე ლო ში (ქუ თა ი სი), ისე სხვა ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი გა-
მოც დი ლე ბა.

 მი ზან შე წო ნი ლია ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბის  მიზ ნით  მე ზო ბელ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან კო ო-
პე რი რე ბა, ერ თობ ლი ვი საქ მი ა ნო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

 პლას ტი კის, ქა ღალ დი სა და მი ნის  სე პა რი რე ბის და ნერ გვის მიზ ნით პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე-
ბა (მათ შო რის, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან თა ნამ-
შრომ ლო ბი თა და კო ო პე რი რე ბით), შე სა ბა მი სი და ფი ნან სე ბის მო პო ვე ბა, სხვა დას ხვა დო ნო-
რი ორ გა ნი ზა ცი ის მო ძი ე ბა.

ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების კომპოსტირების ხელშეწყობისა და 
დანერგვისათვის:

 ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის კომ პოს ტი რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სა და და ნერ გვი სათ ვის 
სა დე მონ სტრა ციო მო ედ ნე ბის მო წყო ბა სკო ლებ სა და ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბებ ში, უკ ვე არ სე-
ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა. ამ მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ოფი ცი ა ლუ რი ვებ -გვერ დე ბის, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი სა და ბეჭ დვი თი რე სურ სე ბის გა მო ყე-
ნე ბა, მიზ ნობ რივ ჯგუ ფებ თან შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა.  

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ყუ რა დღე ბა და უთ მონ მწვა ნე ნარ ჩე ნე ბის კომ პოს ტი-
რე ბის სა კი თხებს.
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მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვება-ტრანსპორტირების სისტემების 
სრულყოფისათვის:

 ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სათ ვის კონ ტე ი ნე რე ბი სა და სპე ცი ა ლუ რი და ნიშ ნუ ლე ბის ავ ტო მან-
ქა ნე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გან საზ ღვრა და და ფი ნან სე ბის რე სურ სე ბის მო ძი ე ბა. 

 გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა მა ღალ მთი ან და /ან მცი რე და სახ ლე ბულ ად გი ლებ ში ნარ ჩე-
ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ტრან სპორ ტი რე ბის ან გა რე მოს თვის უვ ნებ ლად გან კარ გვის  უზ რუნ-
ველ ყო ფა. 

 არა სან ქცი რე ბუ ლი ნა გავ საყ რე ლე ბის აღ კვე თა. მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა  ნარ ჩე ნე ბით 
და ბინ ძუ რე ბი სათ ვის სან ქცი ე ბის შე სა ხებ. ნარ ჩე ნე ბით გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბი სათ ვის არ სე-
ბუ ლი ჯა რი მე ბის გა მო ყე ნე ბა.

 თა ნამ შრომ ლო ბა მე ზო ბელ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან, სამ შე ნებ ლო ნარ ჩე ნე ბის პო ლი გო ნის 
მო წყო ბის მიზ ნით.

მოსახლეობის გარემოსდაცვითი ცნობიერებისა და ნარჩენების მართვის 
შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლებისათვის:

 სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხვა ჯგუ ფე ბი სათ ვის გა რე მოს დაც ვი თი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ-
რა მე ბი სა და სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბის რე ა ლი ზა ცი ა. ამ საქ მე ში მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა 
სა გან მა ნათ ლე ბო და წე სე ბუ ლე ბებ თან და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან.

 და სუფ თა ვე ბის აქ ცი ე ბის ორ გა ნი ზე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რი ჩარ-
თუ ლო ბით.

 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბი სა და რე გი ო ნის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა-
ნამ შრომ ლო ბის გან ვი თა რე ბა ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბის და ნერ გვის, ნარ ჩე ნე ბის  მარ თვის 
თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მე ბის შე სა ხებ სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის, მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბი სა და 
გა რე მოს დაც ვი თი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით.

  გა რე მოს დაც ვი თი აქ ცი ე ბი სა და ღო ნის ძი ე ბე ბის (შეხ ვედ რე ბი, ჩვე ნე ბე ბი და ა.შ.) ორ გა ნი ზე ბა 
მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბით.

 სა ინ ფორ მა ციო და შე მეც ნე ბი თი პუბ ლი კა ცი ე ბის გამოქვეყნება.

ქვე მოთ გან ხი ლუ ლია ბაღ და თის, ზეს ტა ფო ნი სა და სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მე-
ბი.
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ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების 
მართვის გეგმა

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის  ხუთ წლი ა ნი გეგ მა შე მუ შა ვდა 2017 წელს, რო-
მე ლიც დამ ტკი ცე ბუ ლია ბაღ და თის საკ რე ბუ ლოს მი ერ, 2018 წლის თე ბერ ვალ ში. გეგ მა მო ი ცავს 
2018-2022 წლებს.

უნ და აღ ნიშ ნოს, რომ გეგ მის შე მუ შა ვე ბა ში ჩარ თუ ლი იყ ვნენ და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა წარ მო-
მად გენ ლე ბი, მოხ და გეგ მის სა ჯა რო გან ხილ ვა, რის შემ დეგაც, შე სა ბა მი სი შე ნიშ ვნე ბი სა და რე კო-
მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, გეგ მა მი იღე ს გან სახორ ცი ე ლე ბლად. 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სის ტე მის მოკ ლე და ხა სი ა თე ბა

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში   ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნა ხა სი ათ დე ბა მზარ დი ტენ დენ ცი ით. თუ 
2015 წელს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე შეგ რო ვე ბუ ლი და ნა გავ საყ რელ ზე გა ტა ნი ლი იყო 
5000 მ3ნარ ჩე ნი, 2017 წლის ბო ლოს თვის ამ მაჩ ვე ნე ბელ მა შე ად გი ნა -  7544 მ3.

რო გორც გეგ მა ში არის ნაჩ ვე ნე ბი, მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნა კი დევ უფ რო გა იზ რდე-
ბა მომ დევ ნო წლებ ში.  

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მა ში მი მო ხი ლუ ლია მუ ნი ცი პა ლუ რი 
არა სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბი, რო მელ თა წარ მოქ მნის წყა რო ა:

•	 სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი;

•	 წარ მო ე ბა- და წე სე ბუ ლე ბებ ი;

•	 სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი (სკო ლე ბი, სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ლე ბი);

•	 მომ სა ხუ რე  ბის სფე რო (სა ვაჭ რო და კვე ბის ობი ექ ტე ბი);

•	 სა ხელ მწი ფო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი;

•	 სხვა ანა ლო გი უ რი და ნიშ ნუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის  ტე რი ტო რი ა ზე ასე ვე წარ მო იქ მნე ბა ინერ ტუ ლი ნარ ჩე ნე ბი,  ძი რი თა დად, 
სამ შე ბენ ლო ნარ ჩე ნე ბი.

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა სა და ტრან სპორ ტი რე ბას ახორ ცი ე ლებს აა-
იპ „ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კო მუ ნა ლუ რი გა ერ თი ა ნე ბა’’, რომ ლის ფუნ ქცი ა ა:

•	 ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა მო სახ ლე ო ბი დან და ტრან სპორ ტი რე ბა ნა გავ საყ რე ლამ დე,

•	 ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა კო მერ ცი უ ლი და სხვა და ნიშ ნუ ლე ბის  და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან,

•	  ბა ღის ნარ ჩე ნე ბის გა ტა ნა,

•	 მკვდა რი ცხო ვე ლე ბის გა ტა ნა.

მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა  კონ ტე ი ნე რუ ლი და ზა რის სის ტე მა. 
2017 წლის ბო ლოს თვის კონ ტე ი ნე რუ ლი სის ტე მით მო ცუ ლი იყო ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მხო ლოდ ნა წი ლი, კერ ძოდ,  ქა ლაქ ბაღ და თის ცენ ტრა ლუ რი ქუ ჩე ბი და  სოფ ლე ბი: წყალ თა შუ ა, 
ვარ ცი ხე, ფერ სა თი, წი თელ ხე ვი, რო ხი, სა ი მე დო, დიდ ვე ლა, რო კი თი, ქვე და დი მი, ზე და დი მი, I 
ობ ჩა, II ობ ჩა, ზე გა ნი, ნერ გე ე თი. კურორ ტ „სა ირ მე“ -ში  გა მო ი ყე ნე ბა 1,1 მ3 კონ ტე ი ნე რე ბი. 

ზა რის სის ტე მა გა მო ი ყე ნე ბო და მხო ლოდ ორ სო ფელ ში: სო ფელ შუბ ნი სა და სო ფელ დი მის ერთ 
ნა წილ ში. 
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უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ გეგ მის შე მუ შა ვე ბის დროს, ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- გა ტა ნის ორ გა ნი ზე ბუ-
ლი მომ სა ხუ რე ბით მო ცუ ლი იყოს ქა ლაქ ბაღ და თის 70%, ხო ლო სოფ ლე ბის - 40%.  არ სე ბობ და  
და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტე ბი, რომ ლე ბიც ვერ სარ გებ ლობ დნენ ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და გა ტა ნის 
ორ გა ნი ზე ბუ ლი სის ტე მე ბით. შე სა ბა მი სად, მო სახ ლე ო ბა თა ვად იცი ლებ და წარ მოქ მნილ ნარ ჩე-
ნებს მის თვის მო ხერ ხე ბუ ლი და მი საწ ვდო მი ხერ ხე ბით. 

უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს პრობ ლე მას წა მო ად გენ და არა საკ მა რი სი ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბა, კერ ძოდ,  
კონ ტე ი ნე რე ბის არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა, აუ ცი ლე ბე ლო ბას წარ მო ად გენ და  ნა გავ მზი დე ბის 
პარ კის გა ნახ ლე ბა და ახა ლი მან ქა ნე ბის შე ძე ნა.

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე შეგ რო ვე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის გან-
თავ სე ბა ხდე ბა ქუ თა ი სის რე გი ო ნულ ნა გავ საყ რელ ზე.

საკ მა ოდ სე რი ო ზულ პრობ ლე მას წარ მო ად გენ და არა სან ქცი რე ბუ ლი ნა გავ საყ რე ლე ბის არ სე ბო ბა. 
გეგ მის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე ნარ ჩე ნე ბის გან თავ სე ბის არა-
ო ფი ცი ა ლუ რი ად გი ლე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის შე დე გად გა მოვ ლე ნდა  მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის  
სტი ქი უ რი  ნა გავ საყ რე ლე ბი, ძი რი თა დად,  მა ღალ მთი ა ნი სოფ ლე ბის ხე ვებ სა და ხიდ -ბო გი რე ბის 
მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ებ ზე, რაც არ თუ ლებს ამ ტი პის არა სან ქცი რე ბუ ლი ნა გავ საყ რე ლე ბის ლიკ-
ვი და ცი ის ღო ნის ძი ე ბებს. 

ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბა

გეგ მის შე მუ შა ვე ბის პე რი ო დი სათ ვის ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი 
შეგ რო ვე ბა არ ხორ ცი ელ დე ბო და. 

კომ პოს ტი რე ბა

გეგ მის მი ხედ ვით, ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი ნარ ჩე ნე-
ბის კომ პოს ტი რე ბა არ იყო სა თა ნა დოდ გავ რცე-
ლე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე. ამ 
მი მარ თუ ლე ბით სა ჭი როა აღი ნიშ ნოს მხო ლოდ 
სა ერ თა ში რი სო და ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო-
ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ძა ლის ხმე ვა კომ პოს ტი რე ბის 
და ნერ გვი სა და პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის ბაღ-
და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. კერ ძოდ, 2017 წელს 
WorldVision პრო ექ ტის ფარ გლებ ში აა იპ „ა ხალ-
გაზ რდე ბი სა ქარ თვე ლოს თვის“ გა ნა ხორ ცი ე ლა 
პრო ექ ტი, რომ ლის ფარ გლებ ში მო ე წყო 5 სა კომ-
პოს ტე სა ი ტი და ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბი კომ პოს-
ტი რე ბის შე სა ხებ. 
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ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის და ფი ნან სე ბა

მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ნა გავ საყ რელ ზე გა ტა ნის ხარ ჯე ბის და ფი ნან სე ბა 
ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის მი ერ, რაც ხა სი ათ დე ბა მზარ დი დი ნა მი კით. 

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დებს და სუფ თა ვე ბის მო საკ რე ბე ლი. ბაღ-
და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე და სუფ თა ვე ბის მო საკ რებ ლის შე მო ღე ბა სა და გა დახ-
დას არე გუ ლი რებს ბაღ და თის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 2017 წლის 28 თე ბერ ვლის #18 
დად გე ნი ლე ბა, „ბაღ და თის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და სახ ლე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის და სუფ თა ვე ბი-
სათ ვის მო საკ რებ ლის ოდე ნო ბის შე მო ღე ბის და გა დახ დის წე სის  დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“. 

აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტის შე სა ბა მი სად  მო საკ რებ ლის გა დამ ხდე ლე ბი არი ან  ქა ლა ქი სა და სოფ-
ლე ბის მო სახ ლე ო ბა, ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი  იუ რი დი უ ლი 
პი რე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ა- და წე სე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც წარ რმოქ მნი ან ნარ ჩე ნებს. მო საკ რებ ლის 
ოდე ნო ბა ქ. ბაღ დათ ში 1 სულ მო სახ ლე ზე თვე ში შე ად გენს 0,50 ლარს. ოჯახ ში სუ ლა დო ბის მაქ-
სი მა ლუ რი რა ო დე ნო ბა გან საზ ღვრუ ლია დად გე ნი ლე ბით და შე ად გენს 3-ს.

მო საკ რებ ლის ამო ღე ბამ იუ რი დი უ ლი პი რე ბი დან 2017 წლის მო ნა ცე მე ბით  შე ად გი ნა 98 %. ხო-
ლო მო სახ ლე ო ბი დან 70 %.

არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი

მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში გა მო იკ ვე თა შემ დე გი აქ-
ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით (პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის მი ხედ-
ვით):

•	 ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სათ ვის კონ ტე ი ნე რე ბის არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა,

•	 მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი თვით შეგ ნე ბა, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ნა პი რო ბებს გა რე მოს ნარ ჩე-
ნე ბით და ბინ ძუ რე ბას,

•	 ნარ ჩე ნე ბის და ხა რის ხე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის (სე პა რი რე ბის) სის ტე მე ბის არარ სე ბო ბა,

•	 ნარ ჩე ნე ბის ორ გა ნი ზე ბუ ლი კომ პოს ტი რე ბის არარ სე ბო ბა

•	 არა სან ქცი რე ბუ ლი სტი ქი უ რი ნა გავ საყ რე ლე ბი  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე,

•	 ნარ ჩე ნე ბით გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბი სათ ვის სან ქცი ე ბის არ გა მო ყე ნე ბა

•	 ნა გავ მზი დე ბის არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა 

ბაღ და თის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მის სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბი და ძი რი თა დი მი-
მარ თუ ლე ბე ბი

2018-2022 წლე ბის  ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის პრი ო რი ტე ტუ ლი 
მიზ ნე ბი ა:

1. მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ტრან სპორ ტი რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფა.

2.  ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის და კომ პოს ტი რე ბის და ნერ გვის  ხელ შე წყო ბა.
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3.  მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის  სფე რო ში.

გეგ მის მი ხედ ვით გან საზ ღვრუ ლია შემ დე გი მაჩ ვე ნებ ლე ბის (ინ დი კა ტო რე ბის) მიღ წე ვა:

•	 მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 2022 წლის თვის ქა ლაქ ბაღ დათ ში 
- 100 %, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში - 80 %-ით.

•	 წყა როს თან ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბა, კერ ძოდ, 2020 წლის თვის: ქა ღალ დის სე პა რი რე ბის მაჩ-
ვე ნე ბე ლი ა- 10%,  პლას ტი კის სე პა რი რე ბის- 10%.

2022 წლის თვის და გეგ მი ლი ა: ქა ღალ დის სე პა რი რე ბა- 30%. პლას ტი კის სე პა რი რე ბა - 30%.

თი თო ე უ ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად, გეგ მა ში გან საზ ღვრუ ლია გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ამო ცა ნე ბი და 
შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბი, დად გე ნი ლია მა თი შეს რუ ლე ბის ვა დე ბი და პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბი.

 

კერ ძოდ, მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ტრან სპორ ტი რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ-
რუნ ველ სა ყო ფად (მი ზა ნი N1), გეგ მა ით ვა ლის წი ნებს ისე თი ამო ცა ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ას, რო გო-
რი ცა ა: 

•	 ნარ ჩე ნებს შეგ რო ვე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ო ბის მი წო დე ბის  და ნერ გვა ისეთ თე მებ-
ში, სა დაც ასე თი მომ სა ხუ რე ო ბა ჯერ არ ხორ ცი ელ დე ბა.

•	 ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის არ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ო ბის მი წო დე ბის გა ფარ თო-
ე ბა.

•	 ტუ რის ტულ ობი ექ ტებ ზე ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის მომ სა ხუ რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა.

•	 ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ტრან სპორ ტი რე ბის ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბის გა უმ ჯობე სე-
ბა.

•	 არა ლე გა ლუ რი სტი ქი უ რი ნა გავ საყ რე ლე ბის აღ კვე თა.

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე დაგ ვა-და სუფ თა ვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა.

•	 ინერ ტუ ლი ნარ ჩე ნე ბის და სა წყო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

•	 ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ხარ ჯე ბის ამო ღე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

•	 სპეც მან ქა ნე ბის სამ რე ცხა ო სა და სატ რან სპორ ტო პარ კის მო წყო ბა.

მი ზა ნი  N2: ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის და კომ პოს ტი რე ბის და ნერ გვის  ხელ შე წყო-
ბა, მი მარ თუ ლია პლას ტი კი სა და ქა ღალ დის გან ცალ კა ვე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის სის ტე მე ბის შექ მნა ზე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე. 

ქა ღალ დის ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სათ ვის გეგ მა ით ვა ლის წი ნებს ამ სა ხის ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე-
ბას სკო ლებ სა და სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში, იქ, სა დაც ძი რი თა დად წარ მო იქ მნე ბა ეს ნარ ჩე ნე-
ბი. კერ ძოდ, ამ მიზ ნით ასეთ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში გეგ მის შე სა ბა მი სად უნ და და იდ გას სპე ცი ა ლუ რი 
ყუ თე ბი. ხო ლო პლას ტი კის შე საგ რო ვებ ლად   კონ ტე ი ნე რე ბი უნ და გან თავ სდეს  სპე ცი ა ლუ რად 
შერ ჩე ულ ად გი ლებ ში.   

ამ მი მარ თუ ლე ბით გეგ მა ში გან საზ ღვრუ ლია შემ დე გი ამო ცა ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ა:

•	 ნარ ჩე ნების სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის და ნერ გვის უზ რუნ ველ ყო ფა.

•	 ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მნის პრე ვენ ცია და შემ ცი რე ბა.

•	 ნარ ჩე ნე ბის კომ პოს ტი რე ბის ხელ შე წყო ბა.
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გეგ მა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი ეთ მო ბა ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე-
რე ბის ამაღ ლე ბას. 

მი ზა ნი N3:  მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის  სფე რო ში, ით ვა ლის-
წი ნებს შემ დეგ ამო ცა ნებს: 

•	 გა რე მოს დაც ვი თი გა ნათ ლე ბის ხელ შე წყო ბა.

•	 ნარ ჩე ნე ბის თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ხე ლი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფა.

•	 გა რე მოს დაც ვითი აქ ცი ე ბის ორ გა ნი ზე ბა.

მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მის შეს რუ ლე ბა: შე დე გე ბი და რე კო მენ-
და ცი ე ბი

ძი რი თა დი შე დე გე ბი, რო მე ლსაც 2022 წლის თვის უნ და მიაღწიონ ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მუ ნი ცი-
პა ლუ რი გეგ მის მი ხედ ვით ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, არის შემ დე გი:

•	 მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 2022 წლის თვის ქა ლაქ ბაღ დათ ში 
100 %-ით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში  - 80 %-ით.

•	 წყა როს თან ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბა, კერ ძოდ,  2020 წლის თვის: ქა ღალ დის სე პა რი რე ბის მაჩ-
ვე ნე ბე ლი ა- 10%,  პლას ტი კის სე პა რი რე ბის- 10%.

2022 წლის თვის და გეგ მი ლი ა: ქა ღალ დის სე პა რი რე ბა- 30%. პლას ტი კის სე პა რი რე ბა - 30%.

აღ ნიშ ნუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი უნ და იქ ნას უზ რუნ ველ ყო ფი ლი მთე ლი რი გი ღო ნის ძი ე ბე ბით, 
რა ზეც მი უ თი თებს სა მოქ მე დო გეგ მა. 

ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- ტრან სპორ ტი რე ბა:

ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ინ დი კა ტორს მი ე კუთ ვნე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა  100%-თ თა ვად ქა ლაქ ბაღ დათ ში, ხო ლო სოფ ლებ ში- 80%-ით, 2022 წლის-
თვის. 

ამ მი მარ თუ ლე ბით გარ კვე უ ლი პროგ რე სი შე იმ ჩნე ვა. ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 
ცნო ბით, დღეი სათ ვის უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სა ყო ფა ცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის ორ გა ნი ზე ბუ ლი გა-
ტა ნა ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყვე ლა სოფ ლი დან. აღ ნიშ ნუ ლი შე დე გის მიღ წე ვა შე საძ ლე-
ბე ლი გახ და მთა ვა რი სა ვა ლი გზე ბის მო წეს რი გე ბის შემ დეგ. 

მთლი ა ნო ბა ში ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის  ორ გა ნი ზე ბუ ლი მომ სა-
ხუ რე  ბით სარ გებ ლობს მო სახ ლე ო ბის 80%. 

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ, მი უ ხე და ვად სა ჭი რო ე ბი სა, ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბა არ გაზ რდი-
ლა ან გა ნახ ლე ბუ ლა. 

ასე ვე არ შე იმ ჩნე ვა პროგ რე სი ისეთ სა კი თხებ ში, რო გო რი ცაა არა ლე გა ლუ რი სტი ქი უ რი ნა გავ-
საყ რე ლე ბის აღ კვე თა, ინერ ტუ ლი ნარ ჩე ნე ბის და სა წყო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, სპეც მან ქა ნე ბის 
სამ რე ცხა ო სა და სატ რან სპორ ტო პარ კის მო წყო ბა, ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ხარ ჯე ბის ამო ღე ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფა. 
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ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბა:

2019 წლის 1 თე ბერ ვლი დან ამოქ მედ და ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც აკის რებს მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტებს, და ი წყონ 4 სა ხის ნარ ჩე ნის (პლას ტი კი, ქა ღალ დი, მი ნა, მე ტა ლი) სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე-
ბა.  ამას თან ერ თად, ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მა ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს 
სე პა რი რე ბის და ნერ გვას და და გეგ მი ლია მი საღ წე ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი. 

დღე ი სათ ვის ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ეროვ ნუ ლი 
სტრა ტე გი ის მი ერ გან საზ ღვრუ ლი 4 სა ხის ნარ ჩე ნის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბა არ ხორ ცი ელ-
დე ბა. ამას თან და კავ ში რე ბით ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ ახორ ცი ე ლებს 
გარ კვე ულ საქ მი ა ნო ბას ამ მი მარ თუ ლე ბით, კერ ძოდ, შერ ჩე უ ლი აქვს სე პა რი რე ბის თვის გან კუთ-
ვნი ლი ნარ ჩე ნე ბის ფრაქ ცი ე ბი და კონ ტე ი ნე რე ბის გან თავ სე ბის ად გი ლე ბი, თუმ ცა, პრობ ლე მას 
წარ მო ად გენს თან ხე ბის მო ძი ე ბა კონ ტე ი ნე რე ბის შე სა ძე ნად. 

რაც შე ე ხე ბა კომ პოს ტი რე ბას, ამ მი მარ თუ ლე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს Word Vision და აა იპ „ა ხალ-
გაზ რდე ბი სა ქარ თვე ლოს თვის“ წვლი ლი, რო მელ თა ძა ლის ხმე ვით მნიშ ვნე ლო ვა ნი საქ მი ა ნო-
ბა არის გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კომ პოს ტი რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის. შე იქ მნა სა კომ პოს ტე 
5 სა იტი.

სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა გა რე მოს დაც ვი სა და ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის  შე სა ხებ:

ამ მი მარ თუ ლე ბით ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აქ ტი უ რად მუ შა ო ბენ, ძი რი თა დად, სკო ლე-
ბი, სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (Word Vision, ახალ გზარ-
დე ბი სა ქარ თვე ლოს თვის, იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ ში რი „სპექ ტრი“, Ecovision და სხვ.). 
კერ ძოდ, ტარ დე ბა ტრე ნინ გე ბი სხვა დას ხვა სა მიზ ნე ჯგუ ფი სთ ვის (მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი, პე და გო გე ბი, ფერ მე რე ბი) ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მე ბის 
შე სა ხებ. სკო ლის მოს წავ ლე ებ თან იმარ თე ბა შეხ ვედ რე ბი ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბის, რე ციკ ლი რე-
ბის სა კი თხებ ზე. 

პე რი ო დუ ლად იმარ თე ბა და სუფ თა ვე ბის აქ ცი ე ბი, რო მელ შიც აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ო ბენ მოს-
წავ ლე ე ბი და ახალ გაზ რდე ბი. 

რე კო მენ და ცი ე ბი:

 არ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მის გა ნახ ლე ბა ახა ლი რე ა ლი ე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით და  ობი ექ ტუ რი ინ დი კა ტო რე ბის  გან საზ ღვრით.

 პლას ტი კის და ქა ღალ დის სე პა რი რე ბის ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვის მიზ ნით და ფი ნან სე ბის მო-
პო ვე ბა, სხვა დას ხვა დო ნო რი ორ გა ნი ზა ციის მო ძი ე ბა.

 ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბის მიზ ნით  მე ზო ბელ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან კო ო პე რი რე ბა, ერ თობ-
ლი ვი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, 

 ქა ღალ დის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სკო ლებ სა და სა ჯა რო და წე სე ბუ-
ლე ბებ ში.

 ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის კომ პოს ტი რე ბის გა ფარ თო ე ბი სა და და ნერ გვი სათ ვის, 
ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კომ პოს ტი რე ბის უკ ვე არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის  პო პუ ლა რი-
ზა ცია და გავ რცე ლე ბის ხელ შე წყო ბა (შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა, პუბ ლი კა ცი ე ბი მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის ვებ -გვერ დზე, ად გი ლობ რივ მას მე დი ა ში, ბუკ ლე ტე ბის და ბეჭ დვა და ა.შ.).

 არა სან ქცი რე ბუ ლი ნა გავ საყ რე ლე ბის აღ კვე თა. მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა  ნარ ჩე ნე ბით 
და ბინ ძუ რე ბი სათ ვის სან ქცი ე ბის შე სა ხებ.

 სა ყო ფა ცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- ტრან სპორ ტი რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ტექ ნი-
კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბის გა ნახ ლე ბა.
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ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმა

„მყა რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მა ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის“ შე მუ შა ვე ბუ ლია ზეს-
ტა ფო ნის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ და მო ი ცავს 2018-2022 წლებს.

გეგ მა მომზადებულია და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა მო ნა წი ლე ო ბით. მას ში მო ცე მუ ლია ძი რი თა დი 
ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, აქ წარ მოქ მნი ლი ნარ ჩე ნე ბის სა ხე ო ბე ბი სა და წყა რო ე ბის, ნარ-
ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ. აღ წე რი ლია ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის სის ტე მე ბი, გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბა. 

გან საზ ღვრუ ლია სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბი და მა თი მიღ წე ვის მე ქა ნიზ მი, თუმ ცა არ არის შე მუ შა-
ვე ბუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა, რაც არ იძ ლე ვა მიღ წე უ ლი შე დე გე ბის შე ფა სე ბის სა შუ ა ლე ბას.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სის ტე მის მოკ ლე და ხა სი ა თე ბა

ზეს ტა ფო ნის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მა ში გან ხი ლუ ლია  მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბი, რო მელ თა 
შეგ რო ვე ბა- ტრან სპორ ტი რე ბას ახორ ცი ე ლებს ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, აა იპ ,,ზეს ტა ფო-
ნის და სუფ თა ვე ბი სა და კე თილ მო წყო ბის სერ ვის –ცენ ტრი“-ს სა შუ ა ლე ბით. 

გეგ მის შე სა ბა მი სად, 2016 წელს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შეგ რო ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბამ შე-
ად გი ნა  22341 მ3. დო კუ მენ ტში გა კე თე ბუ ლი პროგ ნო ზის შე სა ბა მი სად, 2018 წლის თვის ნარ ჩე ნე-
ბის მო ცუ ლო ბა უნ და გაზ რდი ლი ყო, ხო ლო შემ დეგ მო სა ლოდ ნე ლი იყო ამ მო ცუ ლო ბის კლე ბა.

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვას თან და კავ ში რე ბით აა იპ ,,ზეს ტა ფო ნის და სუფ თა ვე ბი სა და კე თილ მო წყო ბის 
სერ ვის –ცენ ტრი’’ ახორ ცი ე ლებს შემ დეგ საქ მი ა ნი ო ბას:

•	 ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა მო სახ ლე ო ბი დან და ტრან სპორ ტი რე ბა ნა გავ საყ რე ლამ დე,

•	 ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა კო მერ ცი უ ლი და სხვა და ნიშ ნუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან,

•	 ბა ღის ნარ ჩე ნე ბის გა ტა ნა,

•	 მკვდა რი ცხო ვე ლე ბის გა ტა ნა.

მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა კონ ტე ი ნე რუ ლი სის ტე მა. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ გეგ მის შე მუ შა ვე ბის დრო ი სათ ვის კონ ტე ი ნე რუ ლი სის ტე მით მო ცუ ლი 
იყო ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ნა წი ლი, კერ ძოდ, ქა ლა ქი ზეს ტა ფო ნი და სოფ ლე ბი: მე ო რე 
სვი რი, ქვე და  სა ქა რა, კვა ლი თი, შრო შა, შო რა პა ნი, ზეს ტა ფო ნი– ხა რა გა უ ლის და მა კავ ში რე ბე ლი 
მა გის ტრა ლი, რის თვი საც გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო 1.1 მ3 მო ცუ ლო ბის 385 კონ ტე ი ნე რი.

კონ ტე ი ნე რე ბის დაც ლას ახორ ცი ე ლებ და აა იპ ,,ზეს ტა ფო ნის და სუფ თა ვე ბი სა და კე თილ მო წყო-
ბის სერ ვის –ცენ ტრი’’ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი გრა ფი კის შე სა ბა მი სად  (ყო ველ დღი უ რად დღე ში 
ორ ჯერ -ქა ლაქ ზეს ტა ფონ ში, ხო ლო სოფ ლებ ში: კვი რა ში - 5-ჯერ).

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 2017 წლის ბო ლოს თვის, აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იყო ქა ლაქ ზეს ტა ფო ნის 100%, ხო ლო სოფ ლე ბის - 42%. 

არ სე ბობ და და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტე ბი, რომ ლე ბიც ვერ სარ გებ ლობ დნენ ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა 
და გა ტა ნის ორ გა ნი ზე ბუ ლი სის ტე მე ბით.

ტე რი ტო რი ა ზე ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ტრან სპორ ტი რე ბი სათ ვის არ სე ბუ ლი აღ ჭურ ვი ლო ბა 
2017 წლის ბო ლოს თვის:

•	 კონ ტე ი ნე რე ბი 1,1 მ3 მო ცუ ლო ბის - 385
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•	 ნა გავ მზი დი მან ქა ნე ბი:

•	 სპე ცი ა ლუ რი ავ ტო მან ქა ნა - 5

•	 თვით მცლე ლი -7. 

ნარ ჩე ნე ბის გან თვსე ბა

ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნია სა კუ თა რი ნა გავ საყ რე ლი და ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე წარ მოქ მნი ლი და შეგ რო ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის გან თავ სე ბა ხორ ცი ელ დე-
ბა თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე გან თავ სე ბულ კოხ რის ნა გავ საყ რელ ზე.

კოხ რის ნა გავ საყ რე ლის მარ თვას ახორ ცი ე ლებს შპს „სა ქარ თვე ლოს ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კომ პა-
ნი ა“ და ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის იუ რის დიქ ცი ა ში არ შე დის.

2017 წლის მო ნა ცე მე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბობ და არა სან ქცი რე ბუ ლი ნა-
გავ საყ რე ლე ბი, არა ნაკ ლებ 20 ასე თი ნა გავ საყ რე ლი.

ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბა და კომ პოს ტი რე ბა

ნარ ჩე ნე ბის ორ გა ნი ზე ბუ ლი  სე პა რი რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე არ ხორ ცი ელ დე ბა, 
ისე ვე – რო გორც ნარ ჩე ნე ბის კომ პოს ტი რე ბა.

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის და ფი ნან სე ბა

მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- ტრან სპორ ტი რე ბა, ამ ნარ ჩე ნე ბის გა უვ ნე ბელ ყო ფის და 
გან თავ სე ბის, ასე ვე ქუ ჩე ბის დაგ ვა- და სუფ თა ვე ბის ხარ ჯე ბი იფა რე ბა ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის ბი უ ჯე ტი დან. 

ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე და სუფ თა ვე ბის მო საკ რებ ლის შე მო ღე ბა სა და 
გა დახ დას არე გუ ლი რებს ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 2013 წლის 26 თე ბერ-
ვლის #4 დად გე ნი ლე ბა, „ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და სახ ლე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის და-
სუფ თა ვე ბის მო საკ რებ ლის შე მო ღე ბის და მო საკ რებ ლის გა დახ დის ინ სტრუქ ცი ის დამ ტკი ცე ბის 
შე სა ხებ“.

აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტის შე სა ბა მი სად, მო საკ რებ ლის გა დამ ხდე ლე ბი არი ან ზეს ტა ფო ნის მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი იუ რი დი უ ლი პი რე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ა- და წე სე ბუ ლე-
ბე ბი, რომ ლე ბიც წარ მოქ მნი ან ნარ ჩე ნებს.

მო საკ რებ ლის ოდე ნო ბა 1 სულ მო სახ ლე ზე თვე ში შე ად გენს 0,50 ლარს.

არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი

და გეგ მა რე ბის პრო ცეს ში მოხდა შემ დე გი პრობ ლე მე ბის იდენტიფიცირება:

•	 ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სათ ვის კონ ტე ი ნე რე ბის არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა.

•	 მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი თვით შეგ ნე ბა, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ნა პი რო ბებს გა რე მოს ნარ ჩე ნე-
ბით და ბინ ძუ რე ბას,

•	 ნარ ჩე ნე ბის და ხა რის ხე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის (სე პა რი რე ბის) სის ტე მე ბის არარ სე ბო ბა,

•	 ზა რის სის ტე მით ნარ ჩე ნე ბის მო სახ ლე ო ბი დან გა ტა ნის არა საკ მა რი სი სიხ ში რე ანუ საკ მა ოდ 
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დი დი ინ ტერ ვა ლე ბი ნა გავ მზი დი მან ქა ნე ბის მოძ რა ო ბის გრა ფიკ ში,

•	 არა სან ქცი რე ბუ ლი სტი ქი უ რი ნა გავ საყ რე ლე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე,

ზეს ტა ფო ნის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მის სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბი და ძი რი თა დი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი

ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მის სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბი ა:

1. მუ ნი ც ი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ტრან სპორ ტი რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა.

2. ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის ხელ შე წყო ბა.

3. რე გუ ლა რუ ლად მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა მყა-
რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კუ თხით.

გან საზ ღვრუ ლია შემ დე გი ამო ცა ნე ბის გა დაწყ ვე ტა:

მი ზა ნი 1. მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ტრან სპორ ტი რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ-
ლე ბა:

•	 ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთელ ტე რი ტო რი ა ზე,

•	 ნარ ჩე ნე ბის შემ კრე ბი კონ ტე ი ნე რე ბის სა ნი ტა რუ ლი ნორ მე ბის დაც ვა,

•	 სპე ცი ა ლუ რი და ნიშ ნუ ლე ბის ტექ ნი კის (დამ გვე ლი მან ქა ნის) შე ძე ნა,

•	 ქა ლაქ ზეს ტა ფო ნის ყვე ლა ქუ ჩის დაგ ვა- და სუფ თა ვე ბის მაქ სი მა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა,

•	 სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის სის ტე მის შექ მნა,

•	 ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის მო საკ რებ ლის ამოქ მე დე ბა.

ამ მი მარ თუ ლე ბით დო კუ მენ ტი ით ვა ლის წი ნებს ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის  კონ ტე ი ნე რუ ლი სის-
ტე მის ეტა პობ რივ და ნერ გვას თე მე ბის დაჯ გუ ფე ბის გზით, რაც უფ რო ოპ ტი მა ლურს გახ დის 
პრო ცესს. თე მე ბი სა და სოფ ლე ბის დაჯ გუ ფე ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პი ეფუძ ნე ბა  მდე ბა რე ო ბის 
სი ახ ლო ვე სა და მი სას ვლე ლი გზე ბით და კავ ში რე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მის და ნერ გვა მო ი თხოვს 
კონ ტე ი ნე რე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რდას. 

მი ზა ნი 2. ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის ხელ შე წყო ბა:

•	 პლას ტმა სის ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბა ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 

•	 ქა ღალ დის, მი ნი სა და ლი თო ნის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ქ. ზეს ტა-
ფონ ში,

•	 ნარ ჩე ნე ბის კომ პოს ტი რე ბის პრო პა გან და.

მე სა მე მიზ ნი სათ ვის დო კუ მენ ტში არ არის გა წე რი ლი ამო ცა ნე ბი და შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 
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მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მის შეს რუ ლე ბა:  შე დე გე ბი და რე კო მენ-
და ცი ე ბი

„მყა რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მა ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის“ არ იძ ლე ვა სა შუ ა ლე-
ბას  მოხ დეს მი საღ წე ვი რა ო დე ნობ რი ვი  მაჩ ვე ნებ ლე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ა, თუმ ცა და გეგ მი ლი 
მიზ ნე ბი სა და ამო ცა ნე ბის მი ხედ ვით შე საძ ლე ბე ლია გა ნი საზ ღვროს ის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რო მელ თა 
მიღ წე ვას ით ვა ლის წი ნებს არ სე ბუ ლი დო კუ მენ ტი. კერ ძოდ, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე 
წარ მოქ მნი ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის ორ გა ნი ზე ბუ ლი შეგ რო ვე ბით 2022 წლის თვის  90% 
უზ რუნ ველ ყო ფა. აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა კონ ტე ი ნე რულ სის ტე-
მა ში კი დევ უფ რო მე ტი სოფ ლე ბის  ჩარ თვით, რის თვი საც სა ჭი როა კონ ტე ი ნე რე ბის შე ძე ნა. 

აა იპ „ზეს ტა ფო ნის და სუფ თა ვე ბი სა და კე თილ მო წყო ბის სერ ვის -ცენ ტრის“ ცნო ბით, 2018 წელს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე შეგ რო ვე ბუ ლი და ნა გავ საყ რელ ზე გატანილია 12940857 კგ 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნი,  ხო ლო 2019 წელს - 15381464 კგ, რაც მი უ თი თებს იმა ზე, რომ ორ გა ნი-
ზე ბუ ლად შეგ რო ვე ბუ ლი და გა ტა ნი ლი ნარ ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბა გა ი ზარ და.

მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სი არ შე იმ ჩნე ვა ისე თი და გეგ მი ლი ამო ცა ნე ბის შეს რუ ლე ბა ში, რო გო რი-
ცა ა: ნარ ჩე ნე ბის შემ კრე ბი კონ ტე ი ნე რე ბის სა ნი ტა რუ ლი ნორ მე ბის დაც ვა; სპე ცი ა ლუ რი და ნიშ-
ნუ ლე ბის ტექ ნი კის (დამ გვე ლი მან ქა ნის) შე ძე ნა; სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის სის ტე მის 
შექ მნა; ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის მო საკ რებ ლის ამოქ მე დე ბა.

ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე ჯერ კი დევ არ არის 
და წყე ბუ ლი, თუმ ცა პი რა დი შეხ ვედ რე ბის დროს, ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად-
გენ ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ მზად ყოფ ნას, შე საძ ლებ ლო ბე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში (სე პა რი რე ბის 
ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვა), გა ნა ხორ ცი ლონ ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის  ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის მი ერ გან-
საზ ღვრუ ლი ფრაქ ცი ე ბის  გან ცალ კა ვე ბუ ლი შეგ რო ვე ბა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ სე ბუ ლი დო კუ მენ ტი არ შე ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას მყა რი ნარ ჩე ნე ბის მარ-
თვის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სა და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის ღო ნის-
ძი ე ბა თა შე სა ხებ, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ინ ტერ ნეტ -რე სურ სე ბის სა შუ ა ლე ბით ცნო ბი ლი ა, რომ 
ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მთე ლი რი გი სკო ლე ბი სა  ახორ ცი ე ლე ბენ საქ მი ა ნო ბას ნარ ჩე ნე-
ბის მარ თვის შე სა ხებ მოს წავ ლე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით, ტარ დე ბა და სუფ-
თა ვე ბის აქ ცი ე ბი. თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი საქ მი ა ნო ბა ატა რებს ეპი ზო დურ ხა სი ათს.

რე კო მენ და ცი ე ბი:

 მოხ დეს „მყა რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მა  ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის“  გა-
ნახ ლე ბა მი სი ში ნა არ სის სრულ ყო ფი სა და და ზუს ტე ბი სათ ვის, შე მუ შავ დეს გან საზ ღვრუ ლი 
სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის გეგ მე ბი, სა დაც მი თი თე ბუ ლი იქ ნე ბა გან სა ხორ-
ცი ე ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, შეს რუ ლე ბის ვა დე ბი და პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბი.  გეგ მის გა-
ნახ ლე ბის პრო ცეს ში და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თვა. ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის  
სა კი თხებ ზე სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის ორ გა ნი ზე ბა და შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბა  გა ნახ ლე ბულ გეგ მა ში.

 ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად კარ გი იქ ნე ბა, თუ ზეს ტა-
ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი პირ ველ ეტაპ ზე და ნერ გავს ქა ღალ დის  ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბას 
სკო ლებ სა და სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში, ხო ლო შემ დგომ ეტაპ ზე –  ქა ლაქ ზეს ტა ფო ნი სა და 
დი დი და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტე ბის ტე რი ტო რი ებ ზე.

 ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბის და წყე ბი სა და და ნერ გვი სათ ვის  კარ გი იქ ნე ბა, თუ ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბა გა მო ი ყე ნებს ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ-
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შრომ ლო ბი სა და კო ო პე რა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბებს, კერ ძოდ, ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის და ფი ნან სე ბის მო პო ვე ბის გზით.

 კომ პოს ტი რე ბის ფარ თოდ გა მო ყე ნე ბა ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის  მო ცუ ლო ბის შე სამ-
ცი რებ ლად ნა გავ საყ რელ ზე გა სა ტან ნარ ჩე ნებს შო რის. კომ პოს ტი რე ბის შე სა ხებ სხვა დას ხვა 
სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი სათ ვის სე მი ნა რე ბი სა და ტრე ნინ გე ბის ორ გა ნი ზე ბის ხელ შე წყო ბა, ამ საქ-
მე ში ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის ხელ შე წყო ბა.

 და სუფ თა ვე ბის აქ ცი ე ბის ორ გა ნი ზე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ-
ლო ბით.

 არა სან ქცი რე ბუ ლი ნა გავ საყ რე ლე ბის აღ კვე თა. ნარ ჩე ნე ბით გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბი სათ ვის 
არ სე ბუ ლი ჯა რი მე ბის გა მო ყე ნე ბა.
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სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების 
მართვის გეგმა

სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სა მოქ მე დო გეგ მა  შე მუ შა ვე ბუ ლი და მი-
ღე ბუ ლა სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს მი ერ 2017 წლის დე კემ ბერ ში. გეგ მის 
შე მუ შა ვე ბა ში მო ნა წი ლე ობ დნენ და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, კერ ძოდ, შექ-
მნი ლი იყო სა მუ შაო ჯგუ ფი. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სის ტე მის მოკ ლე და ხა სი ა თე ბა

სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის  წარ მოქ მნის წყა-
რო ებს მი ე კუთ ვნე ბა: ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა, იუ რი დი უ ლი პი რე ბი, სა ხელ მწი ფო ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბი. 

სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- ტრან სპორ ტი რე ბის მომ სა ხუ რე ო ბას 
ახორ ცი ე ლებს ა(ა )იპ „სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კო მუ ნა ლუ რი გა ერ თი ა ნე ბა“. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე გა მო ი ყე ნე ბა ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის შემ დე გი სის ტე მე ბი:

კონ ტე ი ნე რუ ლი სის ტე მა - მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე 2017 წლის მო ნა ცე მე ბით ნარ ჩე ნე-
ბის შე საგ რო ვებ ლად გან თავ სე ბუ ლი იყო 1,1 მ3 მო ცუ ლო ბის  263 კონ ტე ი ნე რი.  

ზა რის სის ტე მა, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა მო სახ ლე ო ბი დან ნა გავ მზი დი მან ქა ნე ბით სა ყო ფა ცხოვ-
რე ბო ნარ ჩე ნე ბის გა ტა ნი სათ ვის.

2017 წლის მო ნა ცე მე ბით, ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და გა ტა ნის ორ გა ნი ზე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ო-
ბით  უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის  ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბის  65% 
და სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის 10 %. 

2017 წლის თვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ტრან სპორ-
ტი რე ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბო და შემ დე გი ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბა:

 ●      კონ ტე ი ნე რე ბი 1,1 მ3 მო ცუ ლო ბის - 263 ცა ლი.

 ●      ნა გავ მზი დი მან ქა ნა - 5 ერ თე უ ლი, მათ შო რის ახა ლი -3 (2016 წ.)

ნარ ჩე ნე ბის გან თავ სე ბა

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე  შეგ რო ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნის გან თავ სე ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა 
სამ ტრე დი ის ნა გავ საყ რე ლი, რო მე ლიც მდე ბა რე ობს  სო ფელ დაფ ნარ ში. 2014 წლი დან  ნა გავ საყ-
რე ლი გა და ე ცა შ.პ.ს. ,,მყა რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კომ პა ნი ას“. აღ ნიშ ნუ ლი ნა გავ საყ რე ლი ასე ვე 
სხვა მე ზო ბე ლ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ემსახურება. 

მო სახ ლე ო ბა იყე ნებს სტი ქი ურ ნა გავ საყ რე ლებს ნარ ჩე ნე ბის გან თავ სე ბის მიზ ნით. 2017 წლის-
თვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე და ფიქ სი რე ბუ ლი იყო 20 არა ლე გა ლუ რი ნა გავ საყ რე-
ლი. აქე დან  სოფ ლე ბის ტე რი ტო რი ა ზეა -11, ხო ლო  ქა ლა ქის ტე რი ტო რი ა ზე -9.

ქა ლაქ სამ ტრე დი ის ტე რი ტო რი ა ზე  არ სე ბუ ლი 9 სტი ქი უ რი ნა გავ საყ რე ლი დან 2 ნა გავ საყ რე ლი 
არის დი დი მო ცუ ლო ბის და მათ ზე ძი რი თა დად გან თავ სე ბუ ლია ინერ ტუ ლი ნარ ჩე ნე ბი. ხო ლო 
და ნარ ჩე ნი 7 ნა გავ საყ რე ლი გა ცი ლე ბით მცი რე მო ცუ ლო ბი საა და მდე ბა რე ობს ქა ლა ქის იმ ნა-
წილ ში, სა დაც მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- გა ტა ნის მომ სა ხუ რე ო ბა არ ხორ ცი ელ დე ბა. 
აღ ნიშ ნულ სტი ქი ურ ნა გავ საყ რე ლებ ზე ძი რი თა დად გან თავ სე ბუ ლია სა ყო ფა ცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე-
ბი.
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ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის და ფი ნან სე ბა

სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- ტრან სპორ ტი რე ბის ხარ ჯე ბის და ფი ნან-
სე ბა ხორ ცი ელ დე ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან. 

სამ ტრე დი ის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მე დებს  და სუფ თა ვე ბის მო საკ რე ბე ლი.  მო-
საკ რებ ლის გა დამ ხდე ლე ბი არი ან სამ ტრე დი ის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი 
ის იუ რი დი უ ლი პი რე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ა- და წე სე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც წარ მოქ მნი ან ნარ ჩე ნებს.   
მო საკ რებ ლის ოდე ნო ბა გა დამ ხდე ლე ბი სათ ვის შე ად გენს 10 ლარს, ნარ ჩე ნე ბის ყო ველ 1 მ3-ზე. 

მო საკ რებ ლის ად მი ნის ტრი რე ბას ახორ ცი ე ლებს სამ ტრე დი ის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბის 
შეს ყიდ ვე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე ბის გან ყო ფი ლე ბა.

მო საკ რებ ლის გა დამ ხდე ლად 2017 წლის აგ ვის ტოს თვის მდგო მა რე ო ბით და რე გის ტრი რე ბუ ლი 
იყო 668 სუ ბი ექ ტი.

სა ჯა რო ც ნო ბი ე რე ბა  და  სა ზო გა დო ე ბის  ჩარ თუ ლო ბა

სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პე რი ო დუ ლად ეწყო ბა სხვა დას ხვა სა ხის და სუფ თა ვე ბის აქ ცი ე-
ბი, რომ ლებ შიც მო ნა წი ლე ო ბას იღებენ სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი მო ხე ლე ე ბი, მუ ნი ცი პა-
ლუ რი აა იპ -ე ბი, სკო ლე ბი, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და მო სახ ლე ო ბა.

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი

პრი ო რი ტე ტულ პრობ ლე მებს წარ მო ად გენს:

•	 ნარ ჩე ნე ბის მარ თვი სათ ვის არა საკ მა რი სი ფი ნან სუ რი რე სურ სი.

•	 ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბი სათ ვის კონ ტე ი ნე რე ბის არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა.

•	 მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი თვით შეგ ნე ბა, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ნა პი რო ბებს გა რე მოს ნარ ჩე ნე-
ბით და ბინ ძუ რე ბას.

•	 ნარ ჩე ნე ბის და ხა რის ხე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის (სე პა რი რე ბის) სის ტე მე ბის არარ სე ბო ბა.

•	 არა სან ქცი რე ბუ ლი სტი ქი უ რი ნა გავ საყ რე ლე ბი  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე.

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი

„სამ ტრე დი ი ის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სა მოქ მე დო გეგ მის“ დო კუ მენ ტი არ შე ი-
ცავს მკა ფი ოდ  გა მოკ ვე თილ სტრა ტე გი ულ მიზ ნებს, ამო ცა ნებ სა და მა თი მიღ წე ვი სათ ვის სა ჭი რო 
ღო ნის ძი ე ბებს. დო კუ მენ ტში არ არის წარ მოდ გე ნი ლი სა მოქ მე დო გეგ მა. 

 ●  მი უ ხე და ვად ამი სა, დო კუ მენ ტი იძ ლე ვა ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის  ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის 
გარკვეულწილად იდენ ტი ფი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბას. კერძოდ, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ნარ ჩე ნე-
ბის შეგ რო ვე ბა- ტრან სპორ ტი რე ბის მომ სა ხუ რე ო ბის გა ფარ თო ე ბა და მო ცუ ლი ტე რი ტო რი-
ი სა და მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის  გაზ რდა, რაც უნ და მოხ დეს ახა ლი ტექ ნი კის შეს ყიდ ვის 
ხარ ჯზე, კერ ძოდ, უნ და გა ი ზარ დოს კონ ტე ი ნე რე ბის რა ო დე ნო ბა მთლი ა ნად მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე - 690-მდე.   მათ შო რის, ქა ლაქ სამ ტრე დი ი სა და და ბის და სახ ლე ბე-
ბი სათ ვის - 400-მდე, ხო ლო სოფ ლე ბი სათ ვის - 290-მდე. შე სა ძე ნია ახა ლი კონ ტე ი ნე რე ბი და 
სპე ცი ა ლუ რი ნა გავ მზი დი მა ღალ მთი ა ნი სოფ ლე ბი სათ ვის. 

 ●   ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა და გან თავ სე ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტი გეგ მავს, ხე ლი შე უ წყოს კომ პოს ტი რე ბის და ნერ გვა სა და გავ რცე ლე ბას, კერ ძოდ, სა-
კუ თა რი ბა ღე ბის მფლო ბელ თა არა ნაკ ლებ 50%-მა უნ და და ი წყოს კომ პოს ტი რე ბა დი ნარ ჩე-
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ნე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი  კომ პოს ტი რე ბა, სა ბო ლოო პრო დუქ ტის -კომ პოს ტის გა მო ყე ნე ბით. 
ხო ლო  2019 წლი დან მოხ დეს ქუ ჩე ბის, პარ კე ბი სა და სკვე რე ბის და სუფ თა ვე ბის შე დე გად 
წარ მოქ მნი ლი ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის კომ პოს ტი რე ბა სპე ცი ა ლუ რად გა მო ყო ფილ 
ტე რი ტო რი ა ზე. ამას თან ერ თად, და გეგ მი ლია მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა კომ პოს ტი რე ბის 
და დე ბი თი შე დე გე ბის შე სა ხებ, მა გა ლი თად, ბუკ ლე ტე ბის მი წო დე ბის სა შუ ა ლე ბით. 

 ●     მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბა  და რე ციკ ლი რე ბა. დო კუ მენ ტი ით ვა-
ლის წი ნებს პლას ტი კი სა და ქა ღალ დის სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. კერ-
ძოდ, გან საზ ღვრუ ლია ამ ფრაქ ცი ის ნარ ჩე ნე ბის დი დი რა ო დე ნო ბის წარ მოქ მნის წყა რო ე ბი, 
სა დაც შე სა ბა მი სად იგეგ მე ბა ამ ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა. ქა ღალ დის შე საგ რო ვებ ლად გან საზ-
ღვრუ ლია ისე თი ობი ექ ტე ბი, რო გო რი ცაა ბაზ რის ტე რი ტო რი ა, რეს ტორ ნე ბი, სა რი ტუ ა ლო 
დარ ბა ზე ბი, დი დი სა ვაჭ რო ცენ ტრე ბი და  სუ პერ მარ კე ტე ბი, ასე ვე სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე-
ბე ბი, სა დაც ქა ღალ დის ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა უნ და მოხ დეს სპე ცი ა ლუ რი კონ ტე ი ნე რე ბის 
სა შუ ა ლე ბით.   

          პლას ტი კის ნარ ჩე ნე ბის გან ცალ კე ვე ბუ ლად შე საგ რო ვებ ლად იგეგ მე ბა სპე ცი ა ლუ რი კონ ტე-
ი ნე რე ბის დად გმა  ქა ლა ქის ცენ ტრა ლურ ნა წილ ში, სა დაც მჭიდ რო და სახ ლე ბა ა, კო მერ ცი უ-
ლი ობი ექ ტე ბის და პარ კე ბის ტე რი ტო რი ა ზე. 

           ამის თვის და გეგ მი ლია 50 სპე ცი ა ლუ რი კონ ტე ი ნე რის შე ძე ნა (მო ცუ ლო ბით 1,1 მ3).

 ●    სტი ქი უ რი არა სან ქცი რე ბუ ლი ნა გავ საყ რე ლე ბის ლიკ ვი და ცი ა. 

და გეგ მი ლია ქა ლა ქის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი 2 დი დი ინერ ტუ ლი მა სა ლე ბის სტი ქი უ რი ნა-
გავ საყ რე ლის გა სუფ თა ვე ბა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მო წყო ბილ ინერ ტუ ლი ნარ ჩე ნე ბის 
ნა გავ საყ რელ ზე გან თავ სე ბა. და ნარ ჩე ნი მცი რე ზო მის სტი ქი ურ ნა გავ საყ რე ლე ბის გაწ მენ და 
ნარ ჩე ნე ბი სა გან და ამ უბ ნებ ში მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- გა ტა ნის მომ სა ხუ რე-
ო ბის და ნერ გვა. 

ანა ლო გი უ რი საქ მი ა ნო ბა არის და გეგ მი ლი სოფ ლე ბის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი სტი ქი ურ ნა-
გავ საყ რე ლე ბის ლიკ ვი და ცი ი სათ ვის. 

 ●     მო ქა ლა ქე ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა და ჩარ თვა მყა რი ნარ ჩე ნე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სის-
ტე მის და ნერ გვა ში . ამ მი მარ თუ ლე ბით გან საზ ღვრუ ლია  პრი ო რი ტე ტე ბი, სა მიზ ნე ჯგუ ფე-
ბი და ძი რი თა დი მე სი ჯე ბი. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა არის გა მახ ვი ლე ბუ ლი მოს წავ-
ლე ე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის ჩარ თვა ზე აღ ნიშ ნულ საქ მი ა ნო ბა ში. 

მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გეგ მის შეს რუ ლე ბა: შე დე გე ბი და რე კო მენ-
და ცი ე ბი

 ●  სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სა მოქ მე დო გეგ მის მი ღე ბის შემ დეგ, 
2018-2019 წლებ ში გარ კვე უ ლი საქ მი ა ნო ბა განხორციელდა ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის გა უმ ჯო ბე-
სე ბი სათ ვის სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. კერ ძოდ, გა ი ზარ და ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- 
გა ტა ნის ორ გა ნი ზე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ო ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა, 
რაც შე საძ ლე ბე ლი გახ და კონ ტე ი ნე რე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რდით 420-მდე (ა ნუ და ე მა ტა 157 
ახა ლი კონ ტე ი ნე რი, რაც შე ად გენს და გეგ მი ლი მაჩ ვე ნებ ლის 37%-ს). 2020 წლის მო ნა ცე მე-
ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ახორ ცი ე ლებს ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- გა ტა ნას ქა ლაქ სამ ტრე დი ი-
დან, და ბა კუ ლა ში დან, ორი  სოფ ლი დან და 8 თე მი დან. 

 შე სა ბა მი სად, გა ი ზარ და ნა გავ საყ რელ ზე გა ტა ნი ლი ნარ ჩე ნე ბის მო ცუ ლო ბაც. 2018 წლის მო ნა ცე-
მე ბით, ნა გავ საყ რელ ზე გა ტა ნი ლი იქ ნა  11400 ტო ნა ნარ ჩე ნი, ხო ლო 2019 წელს- 12600 ტო ნა. 
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 ●  და ი ხუ რა 20-მდე მცი რე ზო მის არა სან ქცი რე ბუ ლი სტი ქი უ რი ნა გავ საყ რე ლი.

 ●  მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გეგ მა ით ვა ლის წი ნებ და 2019 წლი დან პლას ტი კი სა და ქა ღალ დის სე-
პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბის და წყე ბას, აღ ნიშ ნუ ლი საქ მი ა ნო ბა ჯერ კი დევ არ ხორ ცი ელ დე ბა 
სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. 

 ●  ჯერ კი დევ არ არის და ნერ გი ლი  მწვა ნე ნარ ჩე ნე ბის კომ პოს ტი რე ბა, რო გორც ამას ით ვა ლის-
წი ნებ და სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სა მოქ მე დო გეგ მა.

რე კო მენ და ცი ე ბი

 მოხ დეს სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სა მოქ მე დო გეგ მის გა ნახ ლე-
ბა, სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბის, ამო ცა ნე ბის, ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და მი საღ წე ვი ინ დი კა ტო რე ბის 
მი თი თე ბით, სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბით.

 სამ ტრე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ყვე ლა სა შუ ა ლე ბა გა მო ი ყე ნოს მწვა ნე ნარ ჩე ნე ბის კომ პოს-
ტი რე ბის  და წყე ბი სათ ვის და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კომ პოს ტი რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის, 
კერ ძოდ, მოხდეს კომ პოს ტი რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მე თო დე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
გან თავ სე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ -გვერ დზე. 

 რე სურ სე ბის მო ძი ე ბა (დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩათ ვლით) ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ეროვ ნუ-
ლი სტრა ტე გი ის მი ერ გან საზ ღვრუ ლი ოთხი სა ხის ნარ ჩე ნე ბის  სე პა რი რე ბის და ნერ გვი სათ-
ვის.

 ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბის და წყე ბის მიზ ნით სა პი ლო ტე პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სკო-
ლებ ში, პლას ტი კი სა და ქა ღალ დის შეგ რო ვე ბის მიზ ნით.

 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბი სა და რე გი ო ნის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა-
ნამ შრომ ლო ბა, ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბის და ნერ გვის, ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის თა ნა მედ რო ვე 
მიდ გო მე ბის შე სა ხებ, სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის, მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბი სა და გა რე მოს დაც-
ვი თი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით.

 თა ნამ შრომ ლო ბა მე ზო ბელ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან სამ შე ნებ ლო ნარ ჩე ნე ბის პო ლი გო ნის მო-
წყო ბის მიზ ნით.
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პრო ექ ტი „მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის გეგ მის მო ნი ტო რინ გი და ფერ მერ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო-
ბა ბი ო- სა სუ ქის რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა ზე“ გა ნა ხორ ცი ე ლა ასო ცი ა ცი ამ “ქა ლე ბი რე გი ო ნე ბის გან-
ვი თა რე ბი სათ ვის” (პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცია – რე გი ონ ლუ რი ინი ცი ა ტი ვე ბის ცენ ტრი „ნა თე ლი 
მო მა ვა ლი“).

პრო ექ ტი და ი წყო 2020 წლის 1 იან ვარს და დას რულ და 2020 წლის 30 სექ ტემ ბერს.

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის არე ა ლი - იმე რე თის რე გი ო ნის ოთხი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ბაღ და თი, 
თერ ჯო ლა, ზეს ტა ფო ნი და სამ ტრე დი ა. 

პრო ექ ტის მი ზა ნი

ად გი ლობ რივ  დო ნე ზე  ნარ ჩე ნე ბის  მარ თვის  სის ტე მე ბის  სრულ ყო ფი სა  და  თა ნა მედ რო ვე  მიდ გო-
მე ბის და ნერ გვის ხელ შე წყო ბა ფერ მერ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბით და მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის 
გეგ მის მო ნი ტო რინ გით.

პრო ექ ტი ს ა მო ცა ნე ბი:

მუ ნი ცი პა ლუ რი  ნარ ჩე ნე ბის  მარ თვის 2018-2020 წლე ბის გეგ მის  მო ნი ტო რინ გი  ბაღ და თის, სამ-
ტრე დი ის, ზეს ტა ფო ნი სა  და  თერ ჯო ლის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში;

ად გი ლობ რივ  ფერ მერ თა  ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა  ნარ ჩე ნე ბის  მარ თვი სა  და  სე პა რი რე ბის; ბი ო დეგ-
რა დი რე ბა დი  ნარ ჩე ნე ბის  კომ პოს ტი რე ბი სა  და  კომ პოს ტის  გა მო ყე ნე ბის  შე სა ხებ.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში  მო ნი ტო რინ გი  გა ე წი ა  ო თხი  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის (ზეს ტა ფო ნი, სამ ტრე დი ა, 
ბაღ და თი, თერ ჯო ლა) 2018-2020 წლე ბის  ნარ ჩე ნე ბის  მარ თვის  გეგ მებს.

მომ ზად და  და  და ი ბეჭ და  ან გა რი ში, რო მელ შიც  სრუ ლად  შე ვი და ყ ვე ლა  ის  რე კო მენ და ცი ა  და  შე-
ნიშ ვნა, რო მე ლიც მო ნი ტო რინ გის  დროს  გა მო იკ ვე თა  და  და ფიქ სირ და. და ი ბეჭ და  და  ად გი ლობ-
რივ  მო სახ ლე ო ბას  და უ რიგ და  სა ინ ფორ მა ცი ო ფ ლა ე რე ბი  ნარ ჩე ნე ბის  და  ხა რის ხე ბის  და რე ციკ-
ლი რე ბის  შე სა ხებ.

ოთხი ვე  სა პი ლო ტე  მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში  ჩა ტარ და ტ რე ნინ გე ბი  ფერ მე რე ბის თვის - კომ პოს ტი რე-
ბის  სა კი თხებ ზე, სა დაც მო ნა წი ლე ებ მა  დე ტა ლუ რად  მი ი ღე ს ინ ფორ მა ცი ა, სა ყო ფა ცხოვ რე ბო  პი-
რო ბებ ში  კომ პოს ტის  მი ღე ბა ზე  და  სოფ ლის  მე ურ ნე ბა ში  მის  ბი ო სა სუ ქად  გა მო ი ყე ნე ბა ზე:  კერ-
ძოდ, თუ რა ა რის  კომ პოს ტი რე ბა,  კომ პოს ტი რე ბი ს უ პი რა ტე სო ბე ბი.  რის გან  მზად დე ბა კომ პოს ტი,  
გან სხვა ვე ბა „მწვა ნე“ და „მუქ“ კომ პო ნენ ტებ სშო რის. 

კომ პოს ტი რე ბის  პრო ცე სი. ხუ თი  ა უ ცი ლე ბე ლი  პი რო ბა: აე რა ცი ა, ტე ნი ა ნო ბა, მა სა ლე ბის  ნა ირ სა-
ხე ო ბა, ნახ შირ ბა დი სა  და  ა ზო ტის  შე ფარ დე ბა, ტემ პე რა ტუ რი ს უზ რუნ ველ ყო ფა. სხვა დას ხვა  მა-
სა ლებ ში  ნახ შირ ბა დი სა  და  ა ზო ტის  შემ ცვე ლო ბის  შე ფარ დე ბა.  რო გორ  შე ვირ ჩი ოთ  სა კომ პოს ტე 
ად გი ლი,  რო გო რი  კონ სტრუქ ცი ე ბი  გა მო ი ყე ნე ბა  კომ პოს ტი რე ბი სათ ვის , კომ პოს ტის  მომ ზა დე ბის  
ტექ ნო ლო გი ე ბი: აე რო ბუ ლი  და  ა ნა ე რო ბუ ლი  მე თო დე ბი.  კომ პოს ტი რე ბის  მარ ტი ვი  მე თო დი. 
კომ პოს ტი რე ბის  სწრა ფი  მე თო დი  კომ პოს ტის  გა მო ყე ნე ბა.  კომ პოს ტი რე ბის  პრო ცე სის  პრობ ლე მე-
ბი  და  მა თი  აღ მოფხ ვრის  გზე ბი.

პრო ექ ტის  მიმ დი ნა რე ო ბა  აქ ტი უ რად  გა შუქ და  ად გი ლობ რი ვი  მე დი ის  მი ერ: მომ ზად და სი უ ჟე-
ტე ბი, სტა ტი ე ბი; პრო ექ ტის  გან ხორ ცი ე ლე ბის  დრო ს ორ გა ნი ზა ცი ა მ აქ ტი უ რად ითა ნამ შრომ ლა  
სა პი ლო ტე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან.

ინფორმაცია პროექტის შესახებ
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