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თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2018-2022 წ. 
შემუშავდა ევროკავშირის, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის  სამეზობლო 
პროგრამის (ENPARD II) მხარდაჭერით,  პროექტს „სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ასოციაცია სამხარეო განვითარება 
მომავალი საქართველოსთვის (RDFG) აგრო-ტექნოლოგიების ასოციაცისა (ATA) და ლიტვის 
განვითარების ჯგუფების ქსელთან (VVGT) თნამშრომლობით. 
 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია შექმნილია 
ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG) და თეთრიწყაროს 
განვითარების ჯგუფის მიერ. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ასოციაცია სამხარეო 
განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG) და თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფი და 
იგი არ ასახავს ევროკავშირის შეხედულებებს.  
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ევროკავშირის „ლიდერ“ მიდგომა 
 

 
ევროკავშირი სოფლის განვითარების უზრუნველსაყოფად იყენებს „ლიდერი“ 
მეთოდოლოგიას, რომელიც ევროპულ გამოცდილებას ეფუძნება და გულისხმობს, რომ 
სოფლის განვითარების საკითხებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები უფრო ეფექტურად 
ადგილობრივი კერძო, საჯარო და სამოქალაქო სექტორის თანამონაწილეობით მიიღება.  

„ლიდერ“ მეთოდოლოგია 25 წელზე მეტია არსებობს. მის პრაქტიკულ გამოყენებას გასული 
საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში  ჩაეყარა საფუძველი და ევროკავშირის წევრ ყველა 
ქვეყანაში აქტიურად ხდება მისი განხორციელება. „ლიდერი“-ს ოჯახი დღეს უკვე 2500-ზე მეტ 
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფს აერთიანებს.  

„ლიდერის“ მიდგომა შვიდ ძირითად პრინციპს ეფუძნება:  

 ადგილობრივ კონტექსტზე მორგებული განვითარების სტრატეგიის შემუშავება 
 ქვევიდან ზევით მიმართული გადაწყვეტილებები 
 პროცესებში კერძო მესაკუთრეთა ჩართულობა 
 ინოვაციებზე ორიენტირებული იდეების დანერგვა 
 ინტეგრირებული, მულტი-სექტორული აქტივობები  
 კონტაქტების დამყარება 
 კოოპერაციის ხელშეწყობა 
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თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფი 
 
 

თეთრწყაროს განვითარების ჯგუფი (ე.წ. ლაგი) წარმოადგენს მულტისექტორულ 
თანამშრმომლობის პლატფორმას, რომელიც აერთიანებს სამოქალაქო, კერძო და საჯარო 
სექტორებს ადგილობრივი განვითარების უზრუნველსაყოფად. თეთრიწყაროს განვითარების 
ჯგუფმა, მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობებისა და გამოწვევების გაანალიზების საფუძველზე,  
განსაზღვრა სოფლის განვითარების პრიორიტეტები  და შეიმუშავა დაბალანსებული, 
თანამონაწილეობითი და ინკლუზიური ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია.  ადგილობრივი 
განვითარების სტრატეგიით განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად, ადგილობრივი 
განვითარების ჯგუფი კონკურსის წესით შეარჩევს და დააფინანსებს ადგილობრივი განვითარების 
პროექტებს.  

თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფი შეიქმნა 2017 წლის აგვისტოს ბოლოს, ევროკავშრის სოფლის 
განვითრების „ლიდერ“ მეთოდოლოგიის ძირითადი პრინციპების დაცვით და 2018 წლის 27 
თებერვალს ოფიციალურად დარეგისტრირდა, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირის სტატუსით.  

თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფი, რომელიც შედგება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 107 
ადამიანისგან, აერთიანებს  და წარმოადგენს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 20-ივე თემს, 
რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობებს, ასევე დევნილებსა და ეკომიგრანტებს. თეთრიწყაროს 
განვითარების ჯგუფი დაკომპლექტებულია „ლიდერ“ მეთოდოლოგიის სექტორული 
გადანაწილების პრინციპის დაცვით და წარმოადგენს სამოქალაქო საზოგადოების (სრული 
შემადგენლობის 46%), კერძო სექტორისა (სრული შემადგენლობის 16%) და ადგილობრივი 
ხელისუფლების (სრული შემადგენლობის 38%) სექტორულ ერთობას. 

თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფი არის წევრობაზე დაფუძნებული ააიპ1 და მის უმაღლეს 
მმართველობით ორგანოს წარმოადგენს საერთო კრება, რომელიც შედგება ჯგუფის 107 წევრისაგან. 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ორგანოა მმართველობითი საბჭო, რომელიც აირჩევა საერთო 
კრების მიერ მისი შემადგენლობიდან, ხოლო ორგანიზაციის წარმოადგენლობითი 
უფლებამოსილება მინიჭებული აქვს აღმასრულებელ დირექტორსა და მის ორ მოადგილეს. 
თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ 
დანართი #1, „თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფის წესდება“. 

                                                           
1  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 
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თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიულ-დემოგრაფიული აღწერა 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 

ადმინისტრაციული ცენტრი: თეთრიწყარო 

(თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი)  

სიმჭირდროვე: 21.6 კაცი/კმ² 

ფართობი: 1174.5 კმ² 

მოსახლეობის რაოდენობა: 21 127 (2014 წ.)2 

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში 
და ქვემო ქართლის ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეულის შემადგენელი 
თვითმმართველი სუბიექტია. მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება კასპი და 
მცხეთა, აღმოსავლეთით - გარდაბანი და ქალაქი რუსთავი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით - 
მარნეული, სამხრეთით - ბოლნისი, სამხრეთ-დასავლეთით - დმანისი და დასავლეთით - 
წალკის მუნიციპალიტეტი. 

თეთრიწყაროს ადმინისტრაციული ცენტრი თბილისიდან 57 კმ-ში მდებარეობს, ხოლო 
რუსთავიდან 60 კმ-ითაა დაშორებული.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის 
საერთაშორისო და სახელმწიფო დონის გზატკეცილები. სატრანსპორტო კვანძის მხრივ 
მნიშვნელოვან ტერიტორიულ ერთეულს წარმოადგენს.  

ტერიტორიული ფართობი შეადგენს 1175.5 კვ2-ს [117 446 ჰა]. სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულების საერთო ფართობია 50 616 ჰა, რაც მთლიანი ტერიტორიის 43%-ს შეადგენს; 
აქედან სახნავ-სათესი მიწის ფართობია 18 028 ჰა (ს/ს მიწის 36%), სათიბ/საძოვარი -32 142 ჰა 
(ს/ს მიწის 63%), ხეხილის ბაღები - 446 ჰა (ს/ს მიწის 1%)3. 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჰავა ზომიერად ნოტიოა. ზამთარი 
ზომიერად ცივია, ხოლო ზაფხული - თბილი. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 12-130-
მდეა. იანვრის საშუალო ტემპერატურა 00-100-მდე მერყეობს, ივლისში 150-240 -მდე. ხოლო, 
ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 500-900 მმ-მდე მერყეობს. წელიწადში მზიანი 
დღეების რაოდენობა საშუალოდ 220-ია, ხოლო წვიმიანი - 70 დღემდე გრძელდება. 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ჰიდროგრაფიული ქსელი ხშირია. თეთრიწყაროს ყველა 
მდინარე მტკვრის ერთიან სისტემას ქმნის. სამხრეთ ნაწილში მნიშვნელოვანი მდინარეა ხრამი, 
რომელსაც შენაკადებათ ერთვის: ასლანკა, ჭივჭავა, ახკალაფისწყალი და თეთრიწყაროს 
წყალი; მდინარე ხრამი კანონიონს ქმნის კალაპოტის ფარგლებში. სიგრძე 22 კმ-ია. 

                                                           
2 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგები, 28 აპრილი 2016, გვ. 
5. 
3 საქართველოს ადგილობრივ თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, 2015 კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და 
ზემოქემდების შერბილება ადგილობრივ დონეზე, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა; 
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მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ ნაწილში მოედინება მდინარე ალგეთი, რომელიც სრულად 
კვეთს მუნიციპალიტეტს. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მდინარეები ძირითადად 
საზრდოობენ წვიმის წყლით. წყალდიდობა გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისშია, 
წყალმცირობა კი შემოდგომა-ზამთარში. მდინარე ალგეთის შუა დინებაში შექმნილია 
ალგეთის წყალსაცავი, რომელიც საირიგაციოდ გამოიყენება.  

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მდიდარია წიაღისეული რესურსებით. მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებობს ბაზალტის, მადნეულის, თეთრი ქვის, კირის და მარგანეცის 
საბადოები4. 

მუნიციპალიტეტის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარეობს ალგეთის ეროვნული პარკი. პარკი 
ზღვის დონიდან 1100-2000 მეტრზე მდებარეობს და 6 822 ჰექტარი ფართობი უჭირავს.  
გავრცელებულია მცენარეთა 1644 სახეობა, მათ შორის 250 სახეობის სოკო; აგრეთვე, 
აღსანიშნია, რომ 3 სახეობის მცენარე კავკასიის ენდემია5. მუნიციპალიტეტი აგრეთვე 
მდიდარი ფაუნის სისტემით. აქ გხვდება როგორც ძუძუმწოვარი ცხოველები, ასევე, მრავალი 
სახეობის ფრინველი და ამფიბია. მუნიციპალიტეტის ფაუნის ნაწილი შეტანილია 
საქართველოს ‘’წითელ ნუსხაში’’.6  

მუნიციპალიტეტში ფიქსირდება 90 სასოფლო, 1 დაბის და 1 ქალაქის ტიპის დასახლება. 
აქედან, 13 სოფელში არავინ ცხოვორობს, ხოლო 6 სოფელში მოსახლეობის ოდენობა 5 კაცზე 
ნაკლებია.7 მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 20 ტერიტორიულ-ადმინისტრაციულ ერთეულად, 
აქედან 18 სათემო ტიპის გაერთიანებაა, ერთი დაბა და ერთი ქალაქი.   

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტების ადმინისტრაციული ერთეულები და სოფლები 

# 
ადმინისტრაციული 

ერთეული 
სოფელი 

1 ქ. თეთრიწყარო ქ. თეთრიწყარო    

2 დაბა მანგლისი დაბა მანგლისი ალგეთი   

3 ასურეთი ასურეთი ენაგეთი შავსაყდარი  

4 ახალსოფელი ახალსოფელი გოხნარი ზირბითი საფუძვრები 
5 ბორბალო ბორბალო ერტისი ვაშლოვანი ღოუბანი 
6 გოლთეთი გოლთეთი    

7 დაღეთი დაღეთი სამშვილდე   

8 დურნუკი დიდი დურნუკი 
პატარა 

დურნუკი   

9 თონეთი დიდი დონეთი პატარა თონეთი მოხისი ცხრაკუდიანი 
10 
 

ირაგა 
 

პატარა ირაგა ალექსეევკა დიდი ირაგა ვიზიროვკა 
ივანოვკა მენკალისი ნავთიანი ჯიგრაშენი 

11 კლდეისი დიდი კლდეისი პატარა კლდეისი   

12 კოდა კოდა მუხათი   

13 მარაბდა ახალი მარაბდა ქოთიში 
ძველი 

მარაბდა 
 

                                                           
4 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო -  http://www.economy.ge  
5 ალგეთის ეროვნული პარკი - [ამოღებულია: 23/01/2017] - https://goo.gl/ezZGX6  
6 ალგეთის ეროვნული პარკი - [ამოღებულია: 23/01/2017] - https://goo.gl/ezZGX6 
7 მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერა; - https://goo.gl/TbWCVz 
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14 
 
 
 

ორბეთი 
 
 
 

ორბეთი ამლევი 
ახალი 

ზირბათი 
დიდგორი 

დრე ვანათი ნაოსარი პანტიანი 

ლასტიციხე მეორე შამთა ღვევი ღოლოვანი 

შამთა წვერი წყლულეთი  

15 
 
 

შეხვეტილა 
 
 

შეხვეტილა არხოტი 
დიდი 

ნამტვირიანი 
ზემო 

ჭინჭრიანი 

კოდის წყალი ნაპილნარი 
პატარა 

ნამტვრიანი 
უგუდეთი 

ქვემო ჭინჭრიანი 
ჯვრისხევი 
[პოლიანა] 

  

16 
 

ჩხიკვთა 
 

ჩხიკვთა აბელიანი გუდარეხი ვაკე 
მაწევანი ტბისი   

17 წინწყარო წინწყარო ქოსალარი ქსოვრეთი ხოპისი 

18 
 
 

ჭივჭავი 
 
 

ჭივჭავი დუმანისი ზემო 
ახალშენი 

ზემო ახკალაფა 

იფნარი ლიპი სამღერეთი ფიტარეთი 

შიხილო წყნარი აბანო ქვემო 
ახკალაფა 

ქვემო 
ახალშენი 

19 ხაიში ხაიში    

20 
 

ჯორჯიაშვილი 
 

ჯორჯიაშვილი არდის უბანი ბოგვი საღრაშენი 

ფარცხისი აბრამეთი   

 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 21,127 ადამიანს. მოსახლეობა განიცდის 
განსაკუთრებით კლებას 1989 და 2002 წლის აღწერების შემდეგ. უკანასკნელ 25 წელიწადში 
მოსახლეობის ოდენობა თითქმის ორჯერ არის შემცირებული. 1989 წლის მონაცემებით 
მუნიციპალიტეტში 36 432 ადამიანი ცხოვრებდა.8  მოსახლეობის 85 % სასოფლო ტიპის 
დასახლებებში [სოფელი, დაბა] ცხოვრობს. მუნიციპალიტეტის ერთადერთი ქალაქის 
მოსახლეობა 3000 კაცს არ აღემატება. გენდერული დანაწილებით მუნიციპალიტეტში 52 % 
[10792] ქალი ცხოვრობს 48 % [10335] მამაკაცის საპირწონედ9. 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 82%-ს[17,424] ქართველები წარმოადგენენ.  
მოსახლეობის 7-7 %-ს [1548 და 1544] შეადგენენ აზერბაიჯანელები და სომხები. აგრეთვე, 
ცხოვრობენ რუსები [1.3 %], ბერძნები [0.85 %] და ოსები, [0.4 %]10.   

მთის კანონით გათვალისწინებული შეღავათები მოქმედებს მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე. კანონით გათვალისწინებულ კრიტერიუმებს მუნიციპალიტეტის 49 სოფელი, 
ერთი დაბა და ერთი ქალაქი აკმაყოფილებს, ჯამში 51 დასახლებული პუნქტი. 11 

თეთრიწყაროში 2090 იძულებით გადაადგილებული პირი ცხოვრობს, ერთიანად 667 ოჯახი12. 
აგრეთვე, ცხოვრობენ ეკო-მიგრანტები ხულოს, მესტიის და ლენტეხის 

                                                           
8 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი - https://goo.gl/jVLs19 
9 მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა - https://goo.gl/TbWCVz  
10 მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერა - https://goo.gl/TbWCVz  
11 საქართველოს რეგიონული და განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინსიტრო - https://goo.gl/hDmEBA  
12 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო, დევნილთა სტატისტიკა - https://goo.gl/1nKydE  
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მუნიციპალიტეტებიდან. ამ ეტაპისთვის იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის 
სამინისტროს თეთრიწყაროში საცხოვრისი ფართები შეძენილი აქვს 184 ოჯახისთვის, 15 
სოფელში. 13 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობა 
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი კულტურულ-
ისტორიული და ბუნებრივი ძეგლების 
რაოდენობით ერთ-ერთი მოწინავეა 
საქართველოში. თეთრიწყაროს მუნიციპალი-
ტეტში 400-ზე მეტი ისტორიული მნიშვნელობის 
კულტურული და ბუნებრივი ძეგლია. მდინარე 
ხრამის ხეობის განაპირას მდებარეობს XIII 
საუკუნის ეპოქის ბრწყინვალე ნიმუში ფიტარეთის 
ჯვარ-გუმბათოვანი კომპლექსი. დაბა მანგლისის 

განაპირას მდებარეობს გუმბათოვანი ტაძარი მანგლისის სიონი, რომელიც დაარსდა IV 
საუკუნეში. ასევე მნიშვნელოვანია სამშვილდის ნაქალაქარი, რომელიც საქართველოს 
ტერიტორიაზე ერთ-ერთი უძველესი ციხე-ქალაქი იყო. ფარცხისი ციხე, რომელიც 
მდებარეობს სოფელ ფარცხისთან VIII-IX საუკუნეებში წარმოეადგენდა საკმაოდ ძლიერ ციხე-
სიმაგრეს. 

სხვა ისტორიული მნიშვნელობის ძეგლებიდან აღსანიშნავია ბირთვისის ციხე-სიმაგრე, 
რომელიც ბუნებრივ კლდეთა მასივებს არის შერწყმული და სასახლე ნადარბაზევი, რომელსაც 
თამარ მეფის ნასახლარს უწოდებენ. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში  ასევე მდებარეობს 
ხულუტის ციხე, გუდარეხისა და პირღებულის სამონასტრო კომპლექსები, ორმოცი მოწამის 
გუმბათოვანი ეკელსია და სხვა მრავალი ძეგლი, რომლებიც ერთიანობაში ქმნიან 
თეთრიწყაროს კულტურულ და ისტორიულ საგანძზურს. 

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობისა 
და საჭიროებების კვლევა 

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და 
საჭიროებების კვლევა მიზნად ისახავდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 
დამოკიდებულების ასახვას სამიზნე მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური  
საჭიროებებისადმი. წარმოდგენილი კვლევა ასევე განხორციელდა მუნიციპალიტეტშ 
არსებული იმ ძირითადი პრობლემების იდენტიფიცირების მიზნით, რომელიც ყველაზე 
პრიორიტეტულია ადგილობრივი მოსახლეობისთის და განსაზღვრავს თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტის ცხოვრების დონეს. აღნიშნული კვლევის შედეგები საფუძვლად დაედო 
თეთრიწყაროს განვითრების ჯგუფის მიერ შემუშავებულ სტრატეგიას.  

სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავებაში, სამიზნე თემების მაქსიმალური ჩართულობის 
უზრუნველსაყოფად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების 
                                                           
13 იქვე 
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ანალიზის პროცესში, გამოყენებული იყო სხვადასხვა მეთოდი, მათ შორის ფოკუს-ჯგუფები, 
დისკუსიები ლაგის წევრებსა და თემის სხვა წარმომადგენლებთან და მოსახლეობის 
გამოკითხვა. სტრატეგიული პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით, ლაგმა, გადაწყვიტა 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რაოდენობრივი კვლევის ჩატარება, ასოციაცია სამხარეო 
განვითარება მომავალი საქართველოსთვის დახმარებით. ლაგის მიერ შემუშავდა 
სპეციალური კითხვარი, რომლის საშუალებითაც გამოიკითიხა თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 403 ადამიანი, მათ შორის 58% ქალი, 40% კაცი, ხოლო 
გამოკითხულთა 2%-მა არ მოახდინა სქესის მითითება.  

კვლევის ამოცანას წარმოადგენდა შემდეგი ძირითადი საკითხების შესწავლა: 

- ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ შემუშავებული სტრატეგიული 
პრიორიტეტების შესაბამისობის დადგენა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 
ძირითად საჭიროებებთან და განვითარების შესაძლებლობებთან;  

- სოფლის განვითარების პროექტის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის 
დონის დადგენა;  

- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის უმთავრესი 
პრობლემური საკითხების გამოვლენა; 

- პროექტის ფარგლებში, საგრანტო კონკურსით გათვალისწინებული ფინანსური 
თანამონაწილეობის სასურველი პროცენტული რაოდენობის გამოვლენა 
საგრანტო განაცხადის  თემატიკის მიხედვით; 

- თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის უმთავრესი პრობლემური საკითხების 
გამოვლენა თეთრიწყაროს თემების მიხედვით; 

- პროექტის ფარგლებში საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა 
რაოდენობისა და პროექტების სავარაუდო თემატიკის დადგენა. 

გამოკითხვის შედეგად მიღებული მონაცემების დამუშავების საფუძველზე, გამოვლინდა 
შემდეგი სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც გაანალიზებული იყო თეთრიწყაროს 
განვითარების ჯგუფის მიერ და საფუძვლად დაედო, თეთრიწყაროს განვითრების 
სტრატეგიას.  

რესპონდენტთა უმრავლესობას, კერძოდ, 87% ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ 
თეთრიწყაროს განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტულ თემებად შეთავაზებული ოთხი 
მიმართულება (გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა; სასოფლო-სამეურნეო / 
არასასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების კონკურენტუნარიანობისა და მოდერნიზების 
მხარდაჭერა; სოფლად ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; სოფლის ინფრასტრუქტურის 
განვითარება/რეაბილიტაცია)  ადგილობრივ საჭიროებებთან სრულიად შესაბამისად მიაჩნია. 

გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობამ, 82%-მა განაცხადა, რომ ქონდა ინფორმაცია 
პროექტისა და მისი აქტივობების შესახებ. მათგან 63%-მა მიუთითა, რომ ამ ინფორმაციას 
უშუალოდ პროექტის თანამშრომლებისგან ფლობდნენ. რესპონდენტთა 22%-ს პროექტის 
შესახებ ინფორმაცია ლაგის წევრებისგან ქონდათ მიღებული. პროექტის შესახებ ინფორმაციის 
წყაროდ გამოკითხულთა 9% მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლობას, ხოლო 5% 
საინფორმაციო მასალებს ასახელებს. 

ტურიზმის განვითარების უმთავრეს ხელისშემშლელ ფაქტორებს შორის გამოკითხულმა 
მოსახლეობამ დაასახელა სასტუმროებისა და ღამის გასათევი ადგილების 
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ნაკლებობა/არარსებობა; ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებამდე მისასვლელი სამანქანო გზების 
მოუწესრიგებლობა; კვების ობიექტების ნაკლებობა/არარსებობა; საინფორმაციო ნიშნულების 
არარსებობა ტურისტულ ძეგლებთან; სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების არარსებობა (ნაგვის 
ურნებისა და ეკო ტუალეტების არარსებობა);  ტურისტული რუკების, მარშრუტებისა და 
ღირსშესანიშნაობების ერთიანი ბაზის არქონა; ტურისტული საქმიანობისთვის შესაბამისი 
სატრანსპორტო საშუალებების არარსებობა/ნაკლებობა (სამარშუტო ტაქსები, მაღალი 
გამვლობის ავტომობილები, კვადროციკლები); საინფორმაციო მასალების (ბროშურები, 
პრომო-ვიდეო რგოლი, პოსტერები) ნაკლებობა; ახალგაზრდებში ცნობადობის დაბალი დონე; 
სერვისების მოწოდების/მომსახურების დაბალი დონე. 

 

სასოფლო-სამეურნეო/არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობის განვითარების უმთავრეს ხელის 
შემშლელ პრობლემებს შორის, გამოკითხულთა აზრით არის: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე 
ხელმისაწვდომობის პრობლება; ჩამბარებელი და გადამამუშავებელი პუნქტების არარსებობა; 
სარწყავი სისტემის მოუწესრიგებლობა; ფინანსნებზე ხელმისაწვდომობა; კვალიფიციური 
კადრების სიმცირე; სასაწყობო და სამაცივრე მეურნეობების სიმცირე/არარსებობა; 
თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა; გასაღების ბაზარზე წვდომა; 
საკონსულტაციო-საინფორმაციო სერვის ცენტრების სიმცირე (ბიზნეს ცენტრი, მობილური 
ლაბორატორია, ვეტერინარი, აგრონომი); სასათბურე მეურნეობების სიმცირე; 
სავარგულებამდე, სოფლებამდე მისასვლელი გზების გაუმართავობა. 
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გამოკითხულთა აზრით, სოფლის ინფრასტრუქტურის  განვითარების უმთავრესი ხელის 
შემშლელი ფაქტორებია სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა (მაგ. დაქსელვა, ფილტრაცია); 
შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა; სასოფლო სამეურნეო მიწების 
გაუსარწყავიანობა. 

 

რაც შეეხება გაემოს დაცვასა და ბუნებრივი რესურსების მართვას, უმთავრეს პრობლემებად 
გამოიკვეთა გარემოს დაცვითი ცნობიერების დაბალი დონე; ნაგავსაყრელების სიმცირე და 
მოუწესრიგებლობა; მდინარეებისა და ხევების დაბინძურება; ნაგვის შეგროვებისა და გატანის 
სისტემის გაუმართავობა. 

 

ზემოთ ჩამოთვლილი გამოწვევების გარდა, გამოიკვეთა საკითხები, რომლებიც საერთოა 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის განვითარების ყველა სტრატეგიული პრიორიტეტისათვის, 
ესენია: ახალგაზრდების ჩართულობა განვითარების პროცესებში; მიგრაცია; დასაქმების 
შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობა; პროფესიულ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და 
ინოვაცია. მათ შორის, გამოკითხულთა 63%- მა უმნიშვნელოვანეს პრობლემად დაასახელა 
შემდეგი ორი - ახალგაზრდების ჩართულობა განვითარების პროცესებში და დასაქმების 
შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობა.  

რესპონდენტების მიერ მინიჭებული ქულების საშუალო მაჩვენებლის მიხედვით, 
შემოთავაზებული იყო პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი საგრანტო 
კონკურებისათვის სავალდებულო თანამონაწილეობის სასურველი მაჩვენებელიც: მეწარმე 
სუბიექტის/ების მიერ წარმოდგენილი პროექტი/ები 20%-იანი თანამონაწილეობა;  სოციალურ 
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ინიციატივებზე ორიენტირებული პროექტი/ები 15%-იანი თანამონაწილეობა;  სახელმწიფო 
სტრუქტურის/ების მიერ წარმოდგენილი პროექტი/ები 35%- იანი თანამონაწილეობა; 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის/ების მიერ წარმოდგენილი პროექტი  30%-იანი 
თანამონაწილეობა.  

კვლევის ფარგლებში სამიზნე თემების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი იყო სტრატეგიის განვითარების პროცესში.  გარდა იმისა, რომ აღნიშნული 
ინფორმაცია, სხვა მონაცემებთან ერთად, საფუძვლად დაედო თეთრიწყაროს განვითარების 
სტრატეგიის პრიორიტეტების გამოვლენას, ის ასევე ხელს შეუწყობს საგრანტო განაცხადების 
შეფასების კომისიას საგრანტო განხილვისა და შეფასების პროცესში, იმ პრობლემების 
გათვალისწინებით, რომლებიც პრიორიტეტულად დასახელდა. კონკრეტულად კი, 
თითოეულ თემში აქცენტი გაკეთდება იმ აქტივობების მხარდაჭერაზე, რომლებიც მიზნად 
ისახავს ამავე თემის მიერ ყველაზე მნიშვნელოვნად მიჩნეული პრობლემების მოგვარებას.  

წარმოდგენილი რაოდენობრივი კვლევის შედეგები განხილული იყო ადგილობრივი 
განვითარების ჯგუფის წევრების მიერ. რომლის საფუძველზეც შემუშავდა შემდეგი 
რეკომენდაციები:  

თანამონაწილეობის სასურველ მაჩვენებლებს შორის გამოვლინდა, რომ სოციალურ 
ინიციატივებზე ორიენტირებული პროექტებისათვის სასურველი თანამონაწილეობა არის 
15%; ლაგის წევრების განმარტებით, მოსახლეობას არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია სოციალური 
ტიპის პროექტების მიზნების შესახებ და, ზოგ შემთხვევაში, აქვთ დაბალი ნდობა მსგავსი 
აქტივობების მიმართ, რამაც გამოიწვი მაღალი პროცენტული თანამონაწილეობის მოთხოვნა. 
ლაგის წევრების აზრით, სოციალური პროექტების არსიდან გამომდინარე,  15%-იანი 
თანამონაწილეობა მსგავსი ტიპის პროექტებისათვის არის საკმაოდ მაღალი. აღნიშნული 
საკითხის განხილვისას ასევე გაანალიზდა სოფლის განვითარების საპილოტე პროექტების 
გამოცდილება. შესაბამისად, რეკომენდირებულია, თანამონაწილეობა სოციალური 
პროექტებისთვის განისაზღვროს 10%-ით. კვლევის შედეგების ფოკუს-ჯგუფებში 
განხილვისას, ასევე რეკომენდირებული იყო, არ გაიმიჯნოს სამეწარმეო ტიპის პროექტები და 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ წარმოდგენილი პროექტები და თანამონა 
წილეობის საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი ორივესთვის განისაზღვროს 25%-ით. 

ტურიზმის განვითარების ხელისშემშლელ ფაქტორებს შორის, მუზეუმების/საგამოფენო 
სივრცეების ნაკლებობა ან/და მათი ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობა, ყველაზე 
ნაკლებად მნიშვნელოვან პრობლემად გამოიკვეთა (34%). რეკომენდირებულია, ცნობიერების 
ამაღლების კამპანიების ჩატარება მუზეუმის მნიშვნელობის გასააზრებლად ტურიზმის 
განვითარებისათვის.  

მეწარმეობის მიმართულებით დასახელებული ორი პრობლემა: რეგულაციებზე/ 
ინფორმაციებზე  და საკომუნიკაციო საშუალებებზე (მაგ. ინტერნეტი, მობილური კავშირი) 
ხელმისაწვდომობა - რომელთაც გამოკითხულთა მხოლოდ 22% ასახელებს მეწარმეობის 
განვითარების მთავარ ხელისშემშლელ ფაქტორებად, მაშინ როცა, გასაღების ბაზარზე 
წვდომის სიმცირე, გამოკითხულთა მიერ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხად არის 
მიჩნეული (რესპონდენტთა 53%). ლაგის წევრების აზრით, გასაღების ბაზარზე წვდომას, 
ზემოთ დასახელებული პრობლემების მოგვარება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს. 
შესაბამისად, აუცილებელია, ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებების განხორციელება, რათა 
ხელი შეეწყოს სხვადასხვა პრობლემას შორის კავშირის უკეთ გაცნობიერებას და ეფექტური 
გადაწყვეტილებების მიღებას.  
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სტრატეგიის განვითარების პროცესი 
 

თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა თეთრიწყაროს 
მოსახლეობის საჭიროებებს მორგებული ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის 
შემუშავება, რომელიც ეფუძნება ევროკავშირის „ლიდერ“ მეთოდოლოგიის ძირითად 
პრინციპებს.  

ენერგიის, ცოდნისა და პროფესიული გამოცდილების მობილიზებით, თეთრიწყაროს 
განვითარების ჯგუფის წევრები პროექტის გუნდთან ერთად ინტენსიურად იყვნენ ჩართულნი 
სტრატეგიის შემუშავების პროცესში. ჯგუფური მუშაობის ფორმატი ითვალისწინებდა ყველა 
დაინტერესებული მხარის ინტერესებისა და შეხედულებების გაზიარებას და მათი შეჯერებით 
კონსენსუსის მიღწევას. სტრატეგიის შექმნაზე ლაგის წევრები 8 თვის განმავლობაში 
ინტენსიურად მუშაობდნენ, ამ პროცესს ფასილიტაციას უწევდა და მეთოდოლოგიურად 
ხელმძღვანელობდა ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომაცალი საქართველოსთვის, RDFG-
ის სოფლის განვითარების პროექტის გუნდი განმახორციელებელ პარტნიორებთან, ლიტვის 
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ქსელთან, LLAGN და აგრო-ტექნოლოგიების 
ასოციაციასთან, ATA ერთად. ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავების ყველა 
ეტაპზე გაზიარებული იყო ლიტვის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ქსელის 
გამოცდილება და პრაქტიკული რჩევები. 

სტრატეგიის შემუშავების პროცესში ლაგის საერთო კრების მიერ განხილული და 
შეთანხმებული საკითხები გაანალიზებული იყო თემატურ სამუშაო ჯგუფებში. რაც 
თითოეული წევრის მოსაზრებისა და გამოცდილების გაზიარების საშუალებას იძლეოდა. 
მცირე ჯგუფებში მუშაობისას მიღებული გადაწვყეტილებები კი მტკიცდებოდა ლაგის საერთო 
კრებაზე. 

სტრატეგიული დაგეგმვის ყველა ეტაპზე ინტენსიურად მიმდინარეობდა შეხვედრები და 
რეგულარული კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასა და სხვა დაინტერესებულ 
მხარეებთან, სტრატეგიაში მათი მოლოდინებისა და საჭიროებების მაქსიმალურად ასახვის 
მიზნით. მოსახლეობასთან კონსულტაციები ჩატარდა, როგორც ადგილობრივი საჭიროებების 
ანალიზის დროს, ასევე სტრატეგიული პრიორიტეტების, მიზნების, ამოცანებისა და 
ღონისძიებების განსაზღვრის ეტაპებზე.  ცხრილში #1 მოცემულია სტრატეგიის განვითარების 
პროცესი.  

 
II ეტაპი III ეტაპი

SWOT ანალიზი
პრობლემების 
მოგვარების 

გზები

პრობლემების 
იდენტიფიცირება

საეთემო 
კონსულტაციები

კვლევა

სტრატეგიის 
მიზნები, 

ამოცანები და 
სავარაუდო 
აქტივობები

I ეტაპი
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სტრატეგიის შემუშავების საწყის ეტაპზე განხორციელდა სამიზნე მუნიციპალიტეტის 
სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობისა და საჭიროებების ანალიზი. იმისათვის, რომ 
არსებული სიტუაციის შეფასება მაქსიმალურად ობიექტურად მომხდარიყო, მხოლოდ 
ოფიციალურად გამოქვეყნებული მონაცემები საკმარისი არ აღმოჩნდა, მითუმეტეს, რომ ეს 
მონაცემები ხშირად არ არის განახლებული. აქედან გამომდინარე, სამიზნე თემების მიერ 
მოწოდებული ინფორმაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო სტრატეგიის განვითარების 
პროცესში. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების ანალიზისათვის 
სხვადასხვა მეთოდი იყო გამოყენებული, მათ შორის ფოკუს-ჯგუფები, დისკუსიები ლაგის 
წევრებსა და თემის სხვა წარმომადგენლებთან და მოსახლეობის გამოკითხვა.  სტრატეგიის 
შემუშავების პროცესში მიზნობრივი თემების მაქსიმალურად ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, 
თეთრიწყაროს განვითრების ჯგუფმა გადაწყვიტა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლებში 
რაოდენობრივი კვლევის ჩატარება სტრატეგიული პრიორიტეტების უკეთ განსაზღვრის მიზნით. 
ლაგის მიერ შემუშავდა სპეციალური კითხვარი, რომლის საშუალებითაც გამოიკითხა 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელი 403 ადამიანი. კვლევის შედეგები 
დეტალურად აღწერილია დანართ #2-ში, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოციალური, 
ეკონომიკური მდგომარეობისა და საჭიროებების ანალიზი. 

სტრატეგიის განვითარების პროცესის ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდა 41 შეხვედრა, რომლის 
დროსაც სამიზნე რეგიონის ყველა დაინტერესებულმა მხარემ განიხილა თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევები და საჭიროებები და 
მათზე დაყრდნობით შეიმუშავა თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია. 
სტრატეგიის შემუშავების პროცესში განისაზღვრა სხვადასხვა სექტორის განვითარების 
კრიტიკული საკითხები, რომლებიც საჭიროებს კერძო, საჯარო და სამოქალაქო საზოგადოების 
ერთობლივ ჩართულობას. 

სტრატეგიის მომზადების პროცესი განხილული იყო ლაგის საერთო კრების პირველივე 
ოფიციალურ შეხვედრაზე, სადაც ლაგის მმართველობით საბჭოს დაევალა სტრატეგიის 
შემუშავების პროცესის საბოლოო ვერსიის მომზადება, მათ შორის ყველა დამხმარე დოკუმენტის 
(შეფასების ინსტრუმენტების, კითხვარების და ა.შ.) შემუშავება.  

დისკუსიებისა და მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად მიღებული ინფორმაციის ანალიზისა და 
კონსოლიდაციის საფუძველზე, ლაგის საბჭოს წევრებმა განსაზღვრეს თეთრიწყაროს 
განვითარების სტრატეგიის ოთხი პრიორიტეტული მიმართულება:  

 გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მართვა და კატასტროფის რისკის შემცირება 

 სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლოსამეურნეო ინიციატივების 

 კონკურენტუნარიანობისა და მოდერნიზების მხარდაჭერა 

 სოფლად ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  
 სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება/რეაბილიტაცია 

 
ახალგაზრდებისა და ქალების ჩართულობა, მიგრაცია, დასაქმება, პროფესიულ განათლებაზე 
ხელმისაწვდომობა და ინოვაცია განისაზღვრა, როგორც გამჭოლი თემები ოთხივე სტრატეგიული 
მიმართულებისათვის.  

თეთრიწყაროს განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტული მიმართულებები წარდგენილი იყო 
ლაგის საერთო კრების გაფართოებულ შეხვედრაზე, რომელზეც სტრატეგიული პრიორიტეტების 
მიხედვით დაკომპლექტდა თემატური სამუშაო ჯგუფები. თითოეულ თემატურ ჯგუფში ლაგის 
წევრები გაწევრიანდნენ გამოცდილების, ცოდნისა და ინტერესების მიხედვით. 
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ლაგის ოთხი თემატური სამუშაო ჯგუფი ინტენსიურად მუშაობდა თითოეული პრიორიტეტული 
მიმართულების SWOT ანალიზზე, რომელიც რეგულარულად ახლდებოდა სხვადასხვა სახის 
შეხვედრაზე დარგის ექსპერტების და საბოლოოდ, მთლიანად ლაგის წევრების უკუკავშირის 
საფუძველზე. ჯგუფური მუშაობის შედეგად, SWOT ანალიზის საფუძველზე 
იდენტიფიცირებული პრობლემები დალაგდა პრიორიტეტებად და განისაზღვრა პრობლემების 
მოგვარების სავარაუდო გზები, ასევე ლაგის როლი პრობლემების გადაჭრის პროცესში. რის 
საფუძველზეც, შემუშავდა ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის თითოეული 
პრიორიტეტული მიმართულების მიზანები, ამოცანები და სავარაუდო ღონისძიებები/პროექტები.   

თეთრიწყაროს განვითარების სტრატეგიის დანერგვისა და პრაქტიკული განხორციელების 
მიზნით შემუშავდა ღონისძიებათა ჩამონათვალი თითოეული თემატური მიმართულებისთვის 
და განისაზღვრა მათი განხორციელების დროის ჩარჩო პასუხისმგებელი რგოლის მითითებით. 
ფოკუს-ჯგუფების შეხვედრებისა და სათემო დისკუსიების საფუძველზე ლაგის საბჭომ ასევე 
შეიმუშვა სტრატეგიის მონიტორინგისა და შეფასების ინდიკატორები, რომელიც მოცემულია 
სტრატეგიის მონიტორინგისა და შეფასების გეგმაში, დანართი #4.  

სტრატეგიის სამუშაო ვერსია წარდგენილი იყო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ოცივე თემში 
მოსახლეობასთან გამართულ საინფორმაციო შეხვედრებზე. დისკუსიების შედეგად მიღებული 
უკუკავშირი გაანალიზდა ლაგის საბჭოს წევრების მიერ RDFG-ის სოფლის განვითარების 
პროექტის გუნდთან ერთად და აისახა სტრატეგიაში. სტრატეგიის სამუშაო ვერსია წარდგენილი 
იყო და დამტკიცდა ლაგის საერთო კრებაზე. სტრატეგიის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია 
თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფის, ENPARD პროგრამისა და RDFG-ის ვებ-გვერდებზე.  
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სტრატეგიის განვითრების 
ეტაპები 08 09 10 11 12 01 02 03 

შეხვედრე
ბის 

რაოდენობ
ა 

სამუშაოს აღწერა 

სოციალურ, ეკონომიკური 
მდგომარეობისა და 
საჭიროებების ანალიზი 

        
10 

შეხვედრა 

ლაგის წევრების მიერ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 
პრობლემების იდენტიფიცირება;  
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში რაოდენობრივი  კვლევის 
ჩატარება; ფოკუს ჯგუფები; სათემო დისკუსიები. 

სტრატეგიის შემუშავების 
პროცედურებისა და სამუშაო 
პრინციპების განსაზღვრა 

        
6 

შეხვედრა 

იდენტიფიცირებული პრობლემების დაჯგუფება თემატურ 
მიმართულებებად; ლაგის წევრების დაყოფა თემატურ 
ჯგუფებად; დისკუსიები. 

თემატურ ჯგუფებში მუშაობა 
SWOT ანალიზი 

        
5 

შეხვედრა 

შეგროვებული ინფორმაციის განხილვა თემატურ ჯგუფებში,  
SWOT ანალიზის თითოეული პრიორიტეტული 
მიმართულებებისათვის. 

სტრატეგიული ხედვის 
ფორმულირება 

        5 
შეხვედრა 

ხედვის განსაზღვრის სპეციალურად შემუშავებული ჯგუფური 
სავარჯიშოები; ზოგადი დისკუსიები. 

სტრატეგიული მიზნების, 
ამოცანებისა და სავარაუდო 
ღონისძიებების 
იდენტიფიცირება 

        
6 

შეხვედრა 

იდენტიფიცირებული პრობლემების დალაგება 
პრიორიტეტებად; პრობლემების მოგვარების სავარაუდო 
გზებისა და ლაგის როლის განსაზღვრა; თემატური ჯგუფების 
შეხვედრები. 

სტრატეგიის დანერგვის 
სამოქმედო გეგმის განსაზღვრა 

        
6 

შეხვედრა 

ღონისძიებათა ჩამონათვალი თითოეული თემატური 
მიმართულების მიხედვით; დროის ჩარჩო  პასუხისმგებელი 
რგოლის მითითებით; 

თეთრიწყაროს განვითარების 
სტრატეგიის მონიტორინგისა 
და შეფასების სქემის 
განსაზღვრა 

        

6 
შეხვედრა 

მონიტორინგისა და შეფასების ინდიკატორების ჩამოყალიბება, 
სტრატეგიის შეფასებისა და განახლების მეთოდოლოგიის 
შერჩევა. ჯგუფური შეხვედრები; სათემო დისკუსიები. 

სათემო კონსულტაციები 
მიზნების, ამოცანებისა და 
განხორციელების 
ღონისძიებების  შესახებ 

        

20 
შეხვედრა 

სათემო შეხვედრები;  სტრატეგიის სამუშაო ვერსიის წარდგენა 
თემის წარმომადგენლებისთვის; დისკუსიები და უკუკავშირი. 
სტრატეგიის განახლება მიღებული უკუკავშირის საფუძველზე. 

სტრატეგიის საბოლოო 
ვერსიის შემუშავება და 
დამტკიცება 

        
1 

შეხვედრა 

სათემო შეხვედრების, ფართო დისკუსიის შედეგების ასახვა; 
სტრატეგიის დამტკიცება საერთო კრების მიერ; სტრატეგიის 
პრეზენტაცია დაინტერესებული მხარეებისთვის. 
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თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული პრიორიტეტები 

თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის მიზანია: 
ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური მოდელების დანერგვით, თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტში ცხოვრების დონის გაუმჯობესება 
აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფმა გამოყო ოთხი 
სტრატეგიული პრიორიტეტი და ასევე გამჭოლი საკითხები, რომლებსაც მოიცავს თითოეული 
სტრატეგიული პრიორიტეტი. გამჭოლ საკითხებს განეკუთვნება: ახალგაზრდების ჩართულობა 
განვითარების პროცესებში, მიგრაცია, დასაქმების შესაძლებლობებზე ხელმისაწვდომობა, 
პროფესიული განათლება და ინოვაცია. 
 

1. სოფლად ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა  
თეთრიწყაროს მინიციპალიტეტის ბუნებრივი, ისტორიული და კულტურული 
შესაძლებლობიდან გამომდინარე, სოფლად ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 
თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითრების სტრატეგიის, ერთ-ერთ უმთავრეს მიმართულებას 
წარმოადგენს, რომლის მიზანია: 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტურისტული მიმზიდველოს გაზრდა 
 

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად თეთრიწყაროს განვითრების ჯგუფი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 
შემდეგი ამოცანების შესრულებას:  

1.1. ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 
1.2.  ტურიზმთან დაკავშირებული სერვისების განვითარების მხარდაჭერა 
1.3. თეთრიწყაროს, როგორც ტურისტული ადგილის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა 
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მდიდარია კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობით და 
გამოირჩევა არქიტექტურული და ისტორიული ძეგლების მრავალფეროვნებით. ტურისტული 
პოტენციალის მაღალი მაჩვენებლის მიუხედავად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი განიცდის 
ინფრასტრუქტურულ თუ სხვა პრობლემებს, რაც ტურისტების არსებობის დაბალ მაჩვებელში 
ისახება.   

თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფის წევრების, ადგილობრივი მოსახლეობისა და 
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით გაანალიზდა თეთრიწყაროს, როგორც 
ტურისტულად მიმზიდველი ობიექტის განვითარების ხელშემშლელი და წამახალისებელი 
ფაქტორები და შემუშავდა მათი მოგვარებისთვის საჭირო ღონისძიებები. 

თეთრიწყაროს მაღალი პოტენციალი ტურიზმის განვითარების კუთხით პირველ რიგში იკვეთება 
მის გეოგრაფიულ მდებარეობასა და ლანდშაპტურ მრავალფეროვნებაში. საკმაოდ დაბალია 
ცნობადობის დონე როგორც თვითონ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის, ასევე მისი ტურისტული 



18 
 
 

პოტენციალის შესახებ, რაც შედეგად იწვევს ინვესტორების პასიური ინტერესის გამოვლინებას 
თეთრიწყაროს ტურიზმის განვითარების ასპექტში.  

კულტურული ძეგლები მრავლადაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, თუმცა პრობლემას 
წარმოადგენს ტურისტულ ობიექტებამდე მისასვლელი საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მოუწესრიგებლობა, რაც ნეგატიურ ასახვას ჰპოვებს მუნიციპალიტეტის ტურისტული 
პოტენციალის მასშტაბურ რეალიზაციაზე.  აღნიშნული საკითხის გასაუმჯობესებლად საჭიროა 
მოხდეს ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებთან მისასვლელი გზების მოწესრიგების მხარდამჭერი 
ღონისძიებების გატარება. ინფრასტრუქტურული ხარვეზის შემსუბუქება მნიშნელოვნად 
გაზრდის თეთრიწყაროს ტურისტულ პოტენციალს და შესაბამისად ტურისტების რაოდენობას 
მუნიციპალიტეტში. 

ტურისტებისთვის გამართული გზის არსეობობა დიდ კომფორტს წარმოადგენს, თუმცა 
ტურისტული ინფრასტრუქტურის სიმცირე ან არსებულის გაუმართავობა აქრობს ტურისტების 
ინტერესს, რომ ესტუმრონ აღნიშნულ მხარეს. ნაკლებად დაბინძურებული გარემო, კულტურული 
და ეთნიკური მრავალფეროვნება ეგზოტიკურ იერსახეს აძლევს თეთრიწყაროს, როგორც 
საკურორტო ზონას, თუმცა არ არის საკმარისი გამართული ტურიზმის სისტემის ასამუშავებლად. 
აღნიშნული მხარე განიცდის კვალიფიციური კადრების სიმცირეს, ტურისტული სერვისებისა და 
პროდუქტების ნაკლებობას. ადგილობრივ დონეზე სერვისების მომწოდებელთა დაბალი 
კვალიკაცია საგრძნობლად აფერხებს ტურიზმის განვითარების პროცესს.   

ერთის მხრივ ძალიან მიმზიდველია რეკრეაციული ზონების არსებობა, რაც თეთრიწყაროს ძლიერ 
მხარეს წარმოადგენს, თუმცა ინფრასტრუქტურის მიუწესრიგებელობა მას მიმზიდველობას 
აკარგვინებს. მუზეუმები ტურისტებისათვის ერთ-ერთ უმთავრესი ინტერესის სფეროა, რაც ასევე 
წარმოდგენილია აღნიშნულ მხარეში, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ მუზეუმის 
ინფრასტრუქტურული ხარვეზები, მას ამ მიმზმიდველობას აკარგვინებს. პრობლემა გვხვდება 
ასევე ტურისტული ადგილების აღრიცხვის სისტემატიზაციაში. დღემდე დაუზუსტებელია 
თეთრიწყაროს ისტორიული ძეგლების რაოდენობა, არ განხორციელებულა მათი სრულად 
აღრიცხვა  და  შესწავლა. არაოფიციალური მონაცმების საფუძველზე, აღსაღრიცხი ძეგლების 
რაოდენობა  დაახლოებით 0,5 ჯერ აღემატება უკვე აღრიცული ისტორიული ძეგლების 
რაოდენობას.  

დამსვენებლებისთვის მნიშვნელოვანია კომფორტული ღამისგასათევი ადგილები, როგორიც არის 
საოჯახო თუ სხვა სახის სასტუმროები. აღნიშნული ასევე ძალიან მცირე რაოდენობით არის 
წარმოდგენილი თეთრიწყაროში და საჭიროებს განვითარებას. ღამისგასათევი ადგილების 
შექმნა/განვითარების ხელშეწყობა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ მიმართულებას 
წარმოადგენს, რაც თავის მხრივ მოითხოვს ტექნიკურ გამართულობას და ერთიანი საინფორმაციო 
ბაზის შექმნას გამარტივებული პროცესების მხარდასაჭერად.  
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გასტრონომიული ტურიზმის განვითრებისთვის  მნიშვნელოვანია, კვების ობიექტების შექმნა და 
უკვე არსებულის მოწესრიგება, მათ აღრიცხვიანობასთან ერთად. ტურისტებისთვის ერთ-ერთ 
ყველაზე მოთხოვნადად შეგვიძლია კვების ობიექტები მივიჩნიოთ, რაც ასევე დიდ როლს 
თამაშობს პოზიტიური შთაბეჭდილების ჩამოყალიბებაში. აუცილებელია კვების ობიექტების 
მომსახურე და მმრათველი რგოლის ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა სურსათის 
უვნებლობის სტანდარტებთან დაკავშირებით, რაც ხელს შეუწყობს შემცირდეს მავნე პროდუქტის 
გასაღება და დაცულ იქნეს სანიტარული ნორმები. 

ონლაინ რესურსების აუთვისებლობა, ინფორმაციის ნაკლბებობა და მასზე ხელმისაწვდომობა, 
ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთ შემაფერხებელ ფაქტორად შეგვიძლია განვიხილოთ. ძალიან 
დაბალია ტურისტულ სფეროში ჩართული მხარეების კომუნიკაციის მაჩვენებელი, რაც მეტ 
ყურადღებას და განვითარებას საჭიროებს. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთ გზას 
ციფრული მარკეტინგის პლატფორმებზე მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაცია და 
შესაბამისი ინფორმაციის განთავსების ხელშეწყობა წარმოადგენს. 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის გაზრდისათვის მნიშვნელოვანია 
ისტორიული/ტურისტული ძეგლებთან საინფორმაციო მონიშვნელბის განთავსების ხელშეწყობა, 
ასევე საინფორმაციო მასალების შემუშავება და გავრცელება.  აპრობირებული მეთოდია 
ბროშურების, პრომო-ვიდეო რგოლების, პოსტერების, გზამკვლევების უზრუნველყოფა, რაც 
აამაღლებს ტურისტულ ცნობადობას. ტურისტული რუკების, მარშრუტებისა და 
ღირსშესანიშნაობების ერთიანი ბაზის შექმნა საგრძნობლად გაამარტივებს დამსვენებლებისთვის 
ორგანიზებული ტურის/ების დაგეგმვას.  

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილთან ერთად აუცილებელია მომსახურების სფეროში არსებული 
კადრების მომზადება/გადამზადება. მნიშვნელოვანია მომსახურე პერსონალი გაეცნოს 
თანამედროვე სერვისის სტანდარტებს მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. აღნიშნული 
ეხება ყველა მიმართულებას (კვების ობიექტები, ტურისტების განთავსების ადგილები, გიდები 
და სხვ.). სანიტარულ-ჰიგიენული პირობების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა იმ სტრატეგიულ 
მიზანს განეკუთვნება, რომელიც პირველად ნაბიჯებად უნდა განვიხილოთ. ნაგვის ურნების, ეკო 
ტუალეტების მოწყობა უმნიშვნელოვანესია ტურიზმის განსავითარებლად, დაბინძულებული 
იერსახე ყველანაირ ჩამოყალიბებულ დადებით შთაბეჭდილებას გააქრობს თეთრიწყაროზე.  

ახალგაზრდები სტრატეგიის ერთ-ერთ მთავარ ფოკუს ჯგუფს წარმოადგენენ, მათი ცნობადობის 
ამაღლების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული მიზანია. ტრეინინგებში, საზაფულო 
ბანაკებში, სოციალურ აქტივობებში მათი ჩართულობა ხელს შეუწყობს მრავალპროფილური 
ახალგაზრდული ცენტრების შექმნას. აღნიშნულის განხორციელება ახალგაზრდების ჯანსაღ 
განვითარებას შეუწყობს ხელს როგორც ფიზიკურად ისე გონებრივი თვალსაზრისით, რაც 
საშუალებას მისცემს ახალგაზრდებს წვლილი შეიტანონ თეთრიწყაროს ტურიზმის დახვეწასა და 
განვითარებაში და სამომავლოდ ახალი იდეებით კიდევ უფრო მიმზიდველი გახადონ მათი 
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მხარე. ასევე, ასეთი ტიპის აქტივობა ხელს შეუწყობს მეტი დასაქმების ადგილების გაჩენას და 
მიგრაციული პროცესბის შემცირებას დიდ ურბანულ ცენტრებში.  

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის სფეროს SWOT ანალიზი 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 გეოგრაფიული მდებარეობა 
 ლანდშაპტური მრავალფეროვნება 
 კულტურული ძეგლები 
 მდიდარი ბუნებრივი რესურსები 
 ადგილობრივი და საერთაშორისო 

მნიშვნელობის გზები/ რკინიგზა 
 ნაკლებად დაბინძურებული გარემო 
 კულტურული და ეთნიკური 

მრავალფეროვნება 
  ალგეთის ერობნული პარკი 

 ტურისტულ ობიექტამდე მისასვლელი საგზაო 
ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობა 

 მუნიციპალიტეტისა და მისი ტურისტული 
პოტენციალის დაბალი ცნობადობა  

 ინვესტორების მხრიდან ინტერესის დაბალი დონე 
 ტურისტული ინფრასტრუქტურის სიმცირე ან 

არსებულის გაუმართავობა 
 სამაშველო/სამედიცინო პუნქტების ნაკლებობა 
 ტურისტულ სფეროში კვალიფიციური კადრების 

სიმცირე 
 ტურისტული სერვისებისა და პროდუქტების 

ნაკლებობა 
 სერვისის მომწოდებელთა დაბალი კვალიფიკაცია 

ადგილობრივ დონეზე 
 მიგრაციის მაღალი მაჩვენებელი 
 კავშირგაბმულობის სისტემის გაუმართაობა 
 მუზეუმების ინფრასტრუქტურის გაუმართავობა 
 რეკრეაციული ზონების მოუწესრიგებლობა 
 ისტორიული ძეგლების მდგომარეობა/აღრიცხვიანობა  
 ღამისგასათევი ადგილების სიმცირე 
 ონლაინ რესურსების აუთვისებლობა და ინფორმაციის 

ნაკლებობა 
 ტურისტულ სფეროში ჩართულ მხარეებს შორის 

კომუნიკაციის ნაკლებობა 

შესაძლებლობები საფრთხეები 
 ბიო პროდუქტის წარმოების 

პოტენციალი 
 ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი 

მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები 
 ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისთვის არსებული 
ბუნებრივი რესურსები 

 ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა 
 პროფესიული/საგანმანათლებლო 

კერების დაფუძნება 
 არსებული ისტორიული და ბუნების 

ძეგლების განვითარება 
 კულინარიულ-ეთნოგრაფიული 

მრავალფეროვნება 
 თემატური ღონისძიებები 
 ადგილობრივი ღონისძიებები 

 კულტურულ-ისტორიული ძეგლების დაზიანების 
ალბათობა 

 ბუნებრივი და ტექნოგენური საფრთხეები 
 მომპოვებელი კომპანიების საქმიანობის გარემოზე 

ზემოქმედების ხარისხი 
 პოლიტიკური არასტაბილურობა 
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მიზანი           ამოცანა აქტივობა/ სავარაუდო პროექტები 
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1.1. ტურისტული 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარების ხელშეწყობა 

  

 საინფორმაციო მონიშვნების განთავსების ხელშეწყობა ტურისტულ ძეგლებსა და 
ობიექტებთან 

 ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებამდე მისასვლელი სამანქანო გზების მოწესრიგება 
 ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელშეწყობა ინფრასტრუქტურული პროექტების 

შემუშავების პროცესში 
 ტურისტების განთავსების ადგილების შექმნისა და განვითარების ხელშეწყობა 

(სადემონსტრაციო საოჯახო ტიპის სასტუმროს შექმნის ხელშეწყობა) 
 კვების ობიექტების შექმნა/განვითარების ხელშეწყობა 
 ნაგვის ურნებისა და ეკო ტუალეტების მოწესრიგების ხელშეწყობა 

1.2 ტურიზმთან 
დაკავშირებული სერვისების 
განვითარების მხარდაჭერა 

 პროფესიული განათლებისა და მომზადება/გადამზადების კურსების მხარდაჭერა 
(გიდები, მზარეულები, გამყოლები, სასტუმრო პერსონალი); 

 ტურისტული პაკეტების შექმნის ხელშეწყობა  
 მენიუს რებრენდინგი  
 სამოქალაქო უსაფრთხოებისა და სურსათის უვნებლობის სტანდარტებზე ცნობიერების 

ამაღლების ხელშეწყობა; 
 ციფრული მარკეტინგის პლატფორმებზე ბენეფიციართა რეგისტრაციისა და შესაბამისი 

ინფორმაციის განთავსების ხელშეწყობა. 

1.3 თეთრიწყაროს, როგორც 
ტურისტული ადგილის 
პოპულარიზაციის ხელშეწყობა 

 საინფორმაციო მასალების შემუშავებისა და გავრცელების ხელშეწყობა (ბროშურები, 
პრომო-ვიდეო რგოლი, პოსტერები, გზამკვლევები, კულინარიული რეცეპტების წიგნი) 

 ტურ-ოპერატორებთან თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა (ადგილობრივი 
და საერთაშორისო ინფო-ტურები ყველა დაინტერესებული სექტორისთვის, ბიზნეს 
ფორუმები) 

 ტურისტული რუკების, მარშრუტებისა და ღირსშესანიშნაობების ერთიანი ბაზის 
შექმნის მხარდაჭერა (ნავიგაციის სისტემებში რეგისტრაცია) 

 დანაგვიანების საწინააღმდეგო საგანმანათლებლო კამპანიის წარმოება (ტრენინგები, 
ტრაფარეტები) 

 ტრენინგებში, საზაფხულო ბანაკებში, სოციალური აქტივობებში ჩართულობის 
ხელშეწყობა 
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2. სასოფლო -სამეურნეო/არასასოფლო სამეურნეო ინიციატივების 
კონკურენტუნარიანობისა და მოდერნიზების მხარდაჭერა 

სასოფლო-სამეურნეო/არასასოფლო სამეურნეო ინიციატივების კონკურენტუნარიანობისა და 
მოდერნიზების მხარდაჭერა თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრათეგიის ერთ-
ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს, რომლის მიზანია: 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში დივერსიფიცირებული ეკონომიკური შესაძლებლობების 

შექმნის ხელშეწყობა 

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად თეთრიწყაროს განვითრების ჯგუფი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 
შემდეგი ამოცანების შესრულებას:  

2.1. მეწარმეობაზე ორიენტირებული ფინანსური მექანიზმების შეთავაზება და  მეწარმეობის 

განვითარების ხელშეწყობა 

2.2. ინოვაციური, გარემოსთან ადაპტირებული სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების 

დანერგვის ხელშეწყობა 

2.3. სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა  

2.4. სამეწარმეო ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების 

ხელშეწყობა 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტს დივერსიფიცირებული ეკონომიკური შესაძლებლობების 
შექმნის მაღალი პოტენციალი გააჩნია, თუმცა არსებული მდგომარეობის ანალიზის შედეგად 
სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალი პრობლემა გამოიკვეთა, რომელიც 
ასუსტებს თეთრიწყაროში გამართული სამეწარმეო საქმიანობის აღსრულებას. მათ შორისაა 
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა, რომლის მოგვარების ერთ-ერთ 
გზად, ადგილობრივი განვითრების ჯგუფი, მცირე მექანიზაციის სერვის ცენტრების შექმნის 
ხელშეწყობას მიიჩნევს. მიუხედავად იმისა რომ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება 
ყოველთვის იყო საქართველოს მოსახლეობისთვის ერთ-ერთი მთავარი საქმიანობა, 
მოძველებული მეთოდებით მისი განხორციელება არაეფქტურია და მოითხოვს ბევრად მეტ 
ენერგიას ვიდრე ინოვაციური ტექნოლოგიებით, თუ უკვე დამკიდრებული თანამედროვე 
სტანდარტებით. აღნიშნულ ინფორმაციაზე წვდომა და ცნობიერების ამაღლება, მნიშვნელოვნად 
გააუმჯობესებს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებას თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში. 

კლიმატურ ცვლილებებზე ადამპტირებული სასოფლო-სამეურნეო სექტორის განვითარება 
თეთრიწყაროს მაღალ პოტენციალს წარმოადგენს, თუმცა ეს საკითხიც სხვა პრობლემებთან ერთად 
მუნიციპალიტეტის სუსტ მხარეს წარმოადგენს, რომლის ძლიერ მხარედ წარმოჩენა როგორც 
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თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესწავლითა და მათი დანერგვის 
ხელშეწყობით, ასევე ცნობიერების დონის ამაღლების მხარდაჭერით არის შესაძლებელი. ამ 
კუთხით კვალიფიციური კადრების მომზარება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარების 
ხელშეწყობა ბიძგს მისცემს სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგების განვითრებას. 

თეთრწყაროს მუნიციპალიტეტში მწირი რაოდენობით არის წარმოდგენილი საკონსულტაციო-
საინფორმაციო სერვის ცენტრები (ბიზნეს ცენტრი, მობილური ლაბორატორია, ვეტერინარია, 
აგრონომია). აღნიშნული პრობლემა ართულებს სამეწარმეო საქმიანობის ეფექტურად 
განხორციელებას. ლაგი აღნიშნული პრობლემის  ანალიზის საფუძველზე, მისი მოგვარების გზად 
კერძო საკონსულტაციო ცენრების შექმნის ხელშეწყობას განიხილავს, რომელიც კონკრეტულ 
სფეროებზე იქნება მორგებული, მაგალითად როგორიც არის აგრონომია და ვეტერიანარია 
(მობილური მომსახურება). საკონსულტაციო-საინფორმაციო სერვის ცენტრების შექმნისა და 
გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფისთვის აუცილებელია, კერძო სექტორთან, 
სოფლის მეურნმეობის სამინისტროსთან და აკადემიურ ინსტიტუციებთან აქტიური 
თანამშრომლობა.  

კვალიფიციური კადრების სიმცირე თეთრიწყაროს ყველა სექტორში იკვეთება და ერთ-ერთ სუსტ 
მახასიათებლად გვევლინება, რადგან არაკვალიფიუციული კადრები ნაკლები ალბათობით 
შეძლებენ ეფექტური და ადაპტირებული სამეწარმეო სისტემის შექმნას. მოსახლეობის 
ჩართულობით/სურვილით და ლაგის დახმარებით შესაძლებელია კერძო სექტორის, 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან აქტიური თანამშრომლობით, ერთის მხრივ 
სუსტი მხარე, ძლიერ მხარედ წარმოჩინდეს. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია 
ტრეინინგ კურსების შეთავაზება, ფერმერთა სკოლების შექმნა, სასოფლო-სამეურნეო კუთხით 
კოლეჯის შექმნა, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას და დაინტერესებულ პირებს საშუალებას 
მისცემს აიმაღლონ კვალიფიკაცია სამეწარმეო მიმართულებით, გაეცნონ თანამედროვე 
გამოწვევებს და მოარგონ მიღებული ცონდა თავიანთი რეგიონის რესურსებს.  

ცნობიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა, რომლის 
დახმარებითაც შესალებელია სხვადასხვა სახის რეგულაციების შესახებ ინფორმაციებზე 
ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფა, ასევე ლაგის მხრიდან მედიაცია და მხარდაჭერა 
თანამონაწილეობის მოპოვების კუთხით, აამაღლებს ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის 
შესაძლებლობას. ამ კონკრეტული მიმართულებების გაძლიერებას ლაგი სახელმწიფოსთან, კერძო 
სექტორთან, სოფლის მეუნმეობის სამინისტროსთან და პროფილურ სააგენტოებთან 
თანამშრობლობით მიიჩნევს შესაძლებლად. თანამშრომლობის ფარგლებში მნიშვნელოვანია 
გაუმჯობესდეს თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა, ცნობიერების 
დონის ამაღლება ამ საკითხთან მიმართებაშიც ძალიან მნიშვნელოვანია. პრობლემის შესუსტების 
ერთ-ერთ გზად გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მიღება, დატრეინინგება, სადემოსტრაციო 
საქმიანობის ხელშეწყობა ან/და გამოფენების ორგანიზების მხარდაჭერა მიიჩნევა. ასეთი ტიპის 
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ორგანიზებული აქტივობები გაზრდის მეწარმეობით დაინტერესებული პირების შესაძლებლობას 
ეფექტურად მოახდინონ საქმიანობის დაგეგმვა და განცორციელება. 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სიმცირე და განვითარების დაბალი დონე მნიშვნელოვნად 
ასუსტებს მეწარმეობის დარგის ეფექტურობას თეთრიწყაროში, აღნიშნულის გაძლიერების გზას 
ლაგი, კერძო კექტორთან და პროფილურ სამინისტორებთან თანამშრომრომლობაში ხედავს. 
მჭიდრო კომუკაციითა და გაერთიანებული ძალებით შესაძლებელია მოხდეს სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივების შექმნისა და გაძლიერების მხარდაჭერა, ასევე ცნობიერების დონის 
ამაღლება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისა და კოოპერაციების შესახებ.  

სამეწარმეო ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების დაბალი 
დონე მნიშვნელოვნად აფერხებს სამეწარმეო საწმიანობას. საკმაოდ სუსტია თეთრიწყაროს 
რესურსი სასაწყობო, სასათბურე და სამაცივრე მეურნეობების, ჩამბარებელი და 
გადამამუშავებელი პუნქტების,  არსებობის კუთხით. პრობლემასთან ნაწილობრივ გამკლავების 
საუკეთესო გზა ასეთი ტიპის მეურნეობის შექმნისა და განვთარების ხელშეწობაა, რასაც ლაგი 
ადგილობრივი თვითმართველობისა და კერძო სექტორის დახმარებით გეგმავს.  

სასაკლაო მეურნეობების განვითრების ხელშეწყობა ძალიან მნიშვნელოვან პრიორიტულ მიზანს 
წარმოადგენს. თეთრიწყარო განიცდის სასაკლაო მეურნეობების ნაკლებებას (კონკრეტულ 
ტერიტორიულ ერთეულებში, მაგ. მანგლისის მხარე), აღნიშნულის მოწესრიგებას ლაგი კერძო 
სექტორთან, პროფილური სამინისტროებთან და სურსათის უნვებლობის სააგენტოსთან 
თანამშრომლობით შეუწყობს ხელს.  

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა სახნავ-სათების სავარგულების სიმრავლით, თუმცა 
მათი უმრავლესობის დამუშავება არ ხდება. მოსახლეობის განმარტებით აღნიშნული პრობლემის 
გამომწვევი მიზეზები მრავალია, თუმცა მათ შორის უმთავრესია სამელიორაციო  სისტემების 
გაუმართაობა ან/და ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ არსებობა. მიწებზე რომელთა მორწყვაც ვერ 
ხორციელდება ფაქტიურად შეუძლებელია ხარისხიანი მოსავლის მიღება, შესაბამისად 
სამელიორაციო  სისტემების გამართული ფუნქციონიერების ხელშეწყობა ერთ-ერთ მთავარ 
სტრატეგიულ პრიორიტეტს განეკუთნება.  

პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს შენობა-ნაგებობებზე ხელმისაწვდომობა, რისი 
მოწესრიგებაც ცალკეულ ინდივიდებს საკუთარი რესურსებით შესაძლოა გაუჭირდეთ, ლაგი 
ადგილობრივ თვითმართველობასთან თანამშრომრობით და შუამდგომლობით ამ პრობლემის 
მინიმუმამდე დაყვანას განიხილავს პრიორიტეტულ ამოცანად. 

ლაგი თავისი ძალებით და ადვოკატირების მეთოდის გამოყენების გზით სხვადასხვა ინსტანციაში 
გაწევს დახმარებას საკომუნიკაციო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, 
რომლის სიმცირესაც  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი განიცდის.  
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ამასთან, საწარმოო ღირებულებათა ჯაჭვის პროცესის (წარმოების დაფასოების, ბრენდირების, 
ბაზარზე ხელმისაწვდომობის), ისევე როგორც სურსათის უვნებლობის სტანდარტების (მაგ.HACCP, 
GLOBALGAP) დანერგვის ხელშეწყობა, თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის 
მნიშვნელოვან საქმიანობათა ნუსხას განეკუთვნება. ერთის მხრივ აუცილებელია ხარისხიანი და 
უსაფრთხო პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა, ხოლო მეორეს მხრივ საწარმოო ღირებულებათა 
ჯაჭვის პროცესის ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვანია სურსათის უვნებლობის სტანდარტების დაცვა. 
აღნიშნულის უზრუნველყოფით თეთრიწყაროს მეწარმეები შეძლებენ 
მაღალკონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოებას და შემოსავლების გაზრდას, რაც ასევე 
ასახვას მოახდენს მუნიციპალურ შემოსულობებზე და ხელს შეუწყობს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი 
პრობლემების მოგვარებას მუნიციპალიტეტში. 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონმიკური განვითარება და მდგრადობა მნიშვნელოვნად 
არის დამოკიდებული სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარებაზე და შესაბამისად ამ 
პროცეში ახალგაზრდობის ჩართულობასაც დიდი ნიშვნელობა ენიჭება. არ არის საიდუმლო, რომ 
სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდობა თავის მომავალს ხედავს დიდ ქალაქებში და ხდება მათი 
ინტენსიური მიგრაცია ურბანული არეალში. მიგრაცია ძირითადად განპირობებულია სოფლად 
მცხოვრები ახალგაზრდების უპერესპექტივობის განცდით, შესაბამისად მნიშვნელოვანია 
ადგილობრივ მოზარდებსა და ახალგაზრდებს შორის სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების 
პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა და თანამედროვე სოფლის მეურნეობის უპირატესობების 
დემონსტრირება, როგორც პოტენციური შემოსავლების წყარო და ქალაქში მიგრაციის 
ალტერნატივა. აღნიშნული საქმიანობით შესაძლებელი გახდება მათი მოტივაციისა და ინტერესის 
ამაღლება  ზემოთხსენებული დარგის მიმართ და რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელს 
შეუწყობს სამეწარმეო სექტორის   განვითრებას. 
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თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სამეწარმეო სექტორის SWOT ანალიზი 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 ბუნებრივი რესურსები ( გარემო, 
კარიერები) 

 გეოგრაფიული მდებარეობა 
 ეკონიმიკურად აქტიური მოსახლეობის 

მაღალი მოტივაცია 
 მდიდარი ბუნებრივი რესურსები 
 სასოფლო სამეურნეო და არასასფლო 

სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
რესურსები  

 ადგილობრივი და საერთაშორისო 
მნიშვნელობის გზები/ რკინიგზა 
 

 
 

 სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შეზღუდული 
რაოდენობა 

 ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა 
 საკონსულტაციო მომსახურების სიმცირე 
 კვალიფიციური კადრების სიმცირე 
 სუსტი საწარმოო ჯაჭვი, შეზღუდული წვდომა 

გასაღების ბაზარზე 
 სამაცივრე-სასაწყობო მეურნეობების 

არარსებობა 
 თანამედროვე ტექნოლოგიებზე 

ხელმიუწვდომობა, ინფორმაციის არარსებობა 
 ადგილობრივ დონეზე ლაბორატორიულ 

მომსახურეობაზე შეზღუდული წვდომა 
 არსებული სერვისების შესახებ დაბალი 

ცნობადობა 
 რთული გეოგრაფიული რელიეფი 

შესაძლებლობები საფრთხეები 
 აუთვისებელი სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთები 
 ენერგო-დამოუკიდებლობა 
 ტურიზმის განვითარების მაღალი 

პოტენციალი 
 არსებული ინფრასტრუქტურა (მათ შორის 

სპორტული) 
 ადამიანურ რესურსზე ხელმისაწვდომობა 
 დონორი ორგანიზაციების ინტერესი 

სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-
სამეურნეო მიმართულებების კუთხით 

 კლიმატურ ცვლილებებზე ადაბტირებული 
სოფლის მეურნეობის განვითარება  

 სასათბურე, სამაცივრე და სასაწყობე 
მეურნეობების განვითარება 

 მიწების გასხვისების პროცესები 
 მავნებლები 
 ბუნებრივი და ტექნოგენური საფრთხეები 
 ბუნებრივი რესურსების არარაციონალური 

გამოყენება 
 პესტიციდების არარაციონალური გამოყენება 
 რეგულაციების ცვალებადობა 
 პოლიტიკური არასტაბილურობა 
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მიზანი           ამოცანა აქტივობა/ სავარაუდო პროექტები 
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2.1. მეწარმეობაზე 
ორიენტირებული ფინანსური 
მექანიზმების შეთავაზება და  
მეწარმეობის განვითარების 
ხელშეწყობა 

 

 ინფორმაციის მიწოდება თეთრიწყაროს მოსახლეობისთვის მეწარმეობის განვითარების 
არსებულ ფინანსურ შესაძლებლობებზე 

 კოოპერაციებისა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმინისა და განვითარების 
ხელშეწყობა 

 საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა 
 საწარმოო ღირებულებათა ჯაჭვის პროცესის (წარმოების დაფასოების, ბრენდირების, 

ბაზარზე ხელმისაწვდომობის ) მხარდაჭერა 
 სატრანსპორტო საშუალებებისა  და  საყოფაცხოვრებო მომსახურეობის/სერვის ცენტრების 

შექმნისა და განვითარების ხელშეწყობა 

2.2 .ინოვაციური, გარემოსთან 
ადაპტირებული სასოფლო-
სამეურნეო ტექნოლოგიების 
დანერგვის ხელშეწყობა 
 

 ინფორმაციის მიწოდება თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ 
 სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე ვიზიტების უზრუნველყოფა 
 სადემონსტრაციო ნაკვეთებისა და მეურნეობების შექმნაისა და განვითარების ხელშეწყობა 
 კლიმატური ცვლილებების კუთხით ადაპტირებული სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიების 

შესწავლა და დანერგვის ხელშეწყობა 

2.3.ამეწარმეო უნარ-ჩვევების 
განვითარების ხელშეწყობა  
 

 საკონსულტაციო-საინფორმაციო სერვის ცენტრების შექმნა/განვითარების 
ხელშეწყობა(ბიზნეს ცენტრი, მობილური ლაბორატორია, ვეტერინარია, აგრონომია) 

 ტრენინგ კურსების შეთავაზება/ ფერმერთა სკოლების შექმნა 
 საწარმოო ღირებულებათა ჯაჭვის პროცესის შესახებ (წარმოების დაფასოების, ბრენდირების, 

ბაზარზე ხელმისაწვდომობის) ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა 
 ახალგაზრდების მოტივაციისა და ჩართულობის დონის ამაღლება სასოფლო-სამეურნეო 

დარგში 
 სურსათის უვნებლობის სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა 

2.4: სამეწარმეო 
ინფრასტრუქტურისა და 
მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის განვითარების 
ხელშეწყობა 
 

 მცირე მექანიზაციის   სერვის ცენტრების შექმნისა და განვითარების  ხელშეწყობა 
 სასათბურე მეურნეობების შექმნისა და განვითარების ხელშეწყობა 
 სასაწყობო და სამაცივრე მეურნეობების შექმნისა და განვითარების ხელშეწყობა 
 სანიაღვრე სისტემებისა და სავარგულებამდე მისასვლელი გზების მოწესრიგების 

ადვოკატირება  
 ჩამბარებელი და გადამამუშავებელი პუნქტების შექმნისა და განვითარების ხელშეწყობა 
 სამელიორაციო  სისტემების გამართული ფუნქციონიერების ხელშეწყობა 
 საძოვრებისა და გადასარეკი გზების მოწესრიგების ადვოკატირება 
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3. გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მართვა და 
კატასტროფის რისკის შემცირება 

გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მართვა და კატასტროფის რისკის შემცირება 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მდგრადი განვითრების უზრუნველყოფის ერთ-ერთი 
მთავარი ელემენტია, რომლიც დაკავშირებულია და განსაზღვრავს თეთრიწყაროს ადგილობრივი 
განვითრების სხვა სტრატეგიული მიმართულებების ეფექტურობას. აღნიშნული სტრატეგიული 
პრიორიტეტის მიზანია: 

გარემოზე მიყენებული ზიანის შემცირებისა და ბუნერივი რესურსების ეფექტიანი 
მართვის ხელშეწყობა 

რომლის მისაღწევად თეთრიწყაროს განვითრების ჯგუფი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს შემდეგი 
ამოცანების შესრულებას:  

3.1. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი კატასტროფის რისკის შემცირება 

3.2.  ეფექტიანი მექანიზმების/მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა 

3.3. ბუნებრივი რესურსების აღრიცხვიანობისა და საამისოდ ეფექტიანი  

 გარემოსდაცვითი და კატასტროფის რისკის შემცირების შესახებ  საგანმანათლებლო და 

ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების მხარდაჭერა 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი საკმაოდ მდიდარია ბუნებრივი რესურსებით, რასაც მოწმობს 
მრავალფეროვანი ლანდშაფტი და ეკოსისტემა, თუმცა ამ რესურსებზე ზრუნვა ამჟამად 
არასაკმარისად ხორციელდება. მუნიციპალიტეტის ძირითად და ყველაზე აქტუალურ  
გარემოსდაცვით პრობლემებს, ბუნებრივი რესურსების უკანონო მოპოვება, მუნიციპალური 
ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული პრობლემები, კატასტროფის რისკის შემცირების 
ღონისძიებების არარსებობა და ზოგადად გარემოსდაცვითი ცნობიერების დაბალი დონე 
განეკუთნება.  

გარემოსდაცვითი პრობლემები  ძირითადად დაკავშირებულია მოსახლეობის ცნობიერების 
დონესთან. საზოგადოებაში გავრცელებული ინფორმაციის ნაკლებობა/არქონა პროვოცირებს 
გარემოსდაცვითი პრობლემების წარმოქმნასა და წახალისებას. მოსახლეობის ცნობიერების 
ამაღლება ერთ-ერთი პირველადი საფეხურია რეალური ცვლილებების მისაღწევად, რომელიც 
შესაძლოა განხორციელდეს შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიების ორგანიზების მხარდაჭერით 
(მათ შორის, ინფორმაციის გავრცელება არსებული რისკების შესახებ).  
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ცნობიერების ამაღლებისთვის მნიშვნელოვანია ინტენსიური მუშაობა ახალგაზრდებთან, 
კონკრეტულად კი შესაბამისი სასკოლო პროგრამების შემუშავებისა და სკოლებში ეკო-კლუბების 
შექმნის ხელსშეწყობა. არაფორმალური საგანმანათლებო ღონისძიებების ორგანიზება, დადებით 
გავლენას იქონიებს გარემოსდაცითი და კატასტროფის რისკის შემცირების საგანმანათლებო 
პროგრამების დანერგაზე. გარემოსდაცვითი შემეცნებითი პროექტებისა და გარემოსდაცვითი 
საზოგადროებრივი ღონისძიებების მხარდაჭერა, მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს 
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების კუთხით.  

ბუნებრივი რესურსების მართვასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრის 
შესაძლებლობას, თეთრიწყაროს განვითრების ჯგუფი, მუნიციპალურ დონეზე ბუნებრივი 
რესურსების აღრიცხვიანობის მეთოდოლოგიის და გარემოს  დაბინძურებაზე/ ზემოქმედებაზე 
რეაგირების მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობით მიიჩნევს. აღნიშნულ სფეროში კვლევების 
გახორციელება და სტრატეგიების შემუშავება, შექმნის ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის 
სისტემების ჩამოყალიბების საფუძველს. ბუნებრივი რესურსების მართვის პრობლემათაგან, 
აღსანიშნავია ტყის რესურსების აღრიცხვიანობა და კონტროლი, ასევე ტყის მართვის გეგმის არ 
არსებობა. სიტუაციის გამოსწორების გზად განიხილება ადგილობრივი რესურსების 
აღრიცხვიანობის ხელშეწყობა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის გეგმის/ების 
შემუშავების მხარდაჭერა. კონტროლის არსებული მექანიზმების მიუხედავად, აქტუალურად 
რჩება ბრაკონიერობის საკითხი, რაც საჭიროებს დარღვევის იდენტიფიკაციის დამატებითი 
მექანიზმების დანეგვა/გაუმჯობესების ხელშეწყობას. აღნიშნული საკითხის ალტერნატიული 
მოგვარების საშუალებად ლაგი  მოხალისე რეინჯერებთა პროგრამას განიხილავს, რაც ხელს 
შეუწყობს სისტემურ მეთვალყურეობას და დარღვევების უფრო სწრაფ იდენტიფიცირებას. ასევე 
აუცილებელია ბრაკონიერობით გამოწვეული ნეგატიური შედეგების შესახებ მოსახლეობის 
ინფორმირებულობის ხელშეწყობა. 

პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმართაობა. 
სტიქიური ნაგავსაყრელები, მდინარეებისა და ხევების მასიური დანაგიანება,  მნიშვნელოვან 
ზიანს აყენებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მრავალფეროვან გარემოს და საფრთხეს უქმნის 
მოსახლეობის ჯანმრთელობას. არსებული სიტუაციის გაუმჯობესებისათვის, თეთრიწყაროს 
განვითარების ჯგუფი (ლაგი) აუცილებლად მიიჩნევს, სანიტარული ნაგავსაყრელებისთვის 
შესაბამისი ტერიტორიის გამოყოფისა და მათი სტანდარტების შესაბამისად მოწყობის საკითხის 
ლობირებას. ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის სისტემის მოწესრიგებასთან ერთად, არანაკლებ 
მნიშვნელოვანია გადამამუშავებელი ქარხნის შექმნის ხელშეწყობა. სტიქიური ნაგავსაყრელების 
არსებობა ხელს უწყობს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში გარემოს დაბინძურებას. 
მნიშვნელოვანია მოხდეს სანიტარული ნაგავსაყრელების მოწყობის მხარდაჭერა, სეპარირებული 
შეგროვება და გადამუშავების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.  

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის პრობლემათა რიცხვს განეკუთვნება, ცხოველური 
ნარჩენების მართვის პრობლემაც. აღნიშნული პრობლემის მოგვარებისთვის ზემოთჩამოთვლილი 
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ღონისძიებების გარდა, საჭიროა სურსათის უნვებლობის სტანდარტების (HACCP, GLOBALG.A.P.) 
დანერგვის ხელშეწყობა და აღნიშნული სტანდარტების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების 
უზრუნველყოფა. სტანდარტებთან შესაბამისი სადემონსტრაციო პროექტების განხორციელების 
ხელშეწყობა, ასევე წაახალისებს პრობლემის შემცირების პროცესებს. 

კატასტორიფის რისკის შეფასების მეთოდოლოგიისა და საგანგებო სიტუაციის მართვის გეგმის 
არარსებობა, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს. 
ცნობიერების ამაღლება არსებული ბუნებრივი და ტექნოგენური რისკების შესახებ რისკების 
შემცირების პირველი და აუცილებელი ეტაპია. აღნიშნული პრობლემის შემცირების გზას ლაგი 
შესაბამისი მუნიციპალური სრუქტურებისა და მოხალისეთა სათემო ჯგუფების უნარ-ჩვევების 
გაძლიერებაში ხედავს. ასევე, უმნიშვნელოვანესია მოხდეს საგანგებო სიტუაციების მართვის 
გეგმის შემუშავების ხელშეწყობა.  

ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის წყაროების სტანდარტების დანერგვის 
ხელშეწყობა და აღნიშნული პროცესების ადვოკატირება, მნიშვნელოვნად შეამცირებს გარემოზე 
მიყენებულ ზიანს. ხშირად საზოგადოებას არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია განახლებადი ენერგიის 
წყაროებისა და მათი გამოყენების მნიშვნელობის შესახებ. პირველ რიგში საჭიროა საინფორმაციო 
კამპანიების მხარდაჭერა, რათა უზრუნველვყოთ მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება. 
ლაგი ასევე მხარს უჭერს სადემოსტრაციო ნაგებობის შექმნას და განხორციელებულ პროექტებში 
განახლებადი ენერგიის სისტემის დანერგვას (ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის 
ფარგლებში).  

უსახლკარო ცხოველები დიდი საფრთხის მატარებელნი არიან საზოგადოებისთვის, 
თეთრიწყაროში არ არსებობს მათი თავშესაფარი, ვაქცინაციისა და სტერილიზაციის 
ღონისძიებები, რაც ზრდის ფიზიკური ზიანისა და დაავადების გავრცელების საფრთხეს. 
აღნიშნული პრობლემის მოგვარებისთვის ლაგი, მიზანშეწონილად მიიჩნევს უსახლკარო 
ცხოველების თავშესაფრის მოწყობას, ვაქცინაციისა და სტერილიზაციის ღონისძიებების 
გატარებას, რათა მოსალოდნელი საფრთხე მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი. 
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თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გარემოსდაცვითი მიმართულების SWOT ანალიზი 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 მრავალფეროვანი ლანდშაფტი და 
ეკოსისტემა 

 გარემოსდაცვითი საქმიანობისთვის 
ხელსაყრელი გეოგრაფიული 
მდებარეობა (მაგ. ძირითად 
საკომუნიკაციო საშუალებებთან 
სიახლოვე) 

 გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული 
განხორციელებული და მიმდინარე 
პროექტები 

 ალგეთის დაცული ტერიტორიები 
 კატასტროფის რისკის შემცირების 

სამუშაო ჯგუფის არსებობა 
მუნიციპალურ სტრუქტურაში 

 
 

 გარემოსდაცვითი კვლევებისა და სტრატეგიის 
სიმცირე 

 სუსტი გარემოსდაცვითი საკანონმდებლო ბაზა 
 გარემოსდაცვითი ცნობიერების დაბალი დონე 
 გარემოსდაცვითი ღონისძიებების ჩასატარებლად 

შეზღუდული ფინანსური რესურსები 
 ბუნებრივი რესურსების არარაციონალური 

გამოყენება, მათ შორის ბრაკონიერობა 
 ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და მიდგომების 

ნაკლებად გამოყენება  
 აღურიცხავი/დაურეგისტრირებელი შენობების/მიწის 

ნაკვეთების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა / 
საზოგადოებრივი საპირფარეშოების არარსებობა 

 უსახლკარო ცხოველების სტერილიზაციისა და 
ვაქცინაციის სერვისების არარსებობა ადგილობრივ 
დონეზე 

 ნარჩენების გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების 
შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა 

 საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმის არარსებობა 
მუნიციპალურ დონეზე  

 კვალიფიციური კადრის ნაკლებობა 
 საგანგებო ღონისძიებების ჩასატარებლად 

სპეციალური აღჭურვილობისა და ტექნიკური 
საშალებების არარსებობა 

შესაძლებლობები საფრთხეები 
 დაცული ტერიტორიების შემდგომი 

განვითარება 
 ბუნებრივი რესურსების მდგრადი 

გამოყენება 
 მიმდინარე საერთაშორისო 

პროექტები 
 ადგილობრივ და ცენტრალურ 

დონეზე დაგეგმილი პროექტები 
 

 სარკინიგზო მაგისტრალები 
 ჰესები 
 მომპოვებელი კომპანიების საქმიანობის გარემოზე 

ზემოქმედების ხარისხი  
 ბუნებრივი და ტექნოგენური საფრთხეები 
 ნავთობსადენი მაგისტრალები 
 ბუნებრივი რესურსების არარაციონალური 

გამოყენება 
 პესტიციდების არარაციონალური გამოყენება 
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მიზანი ამოცანა აქტივობა/ სავარაუდო პროექტები 
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3.1. გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი კატასტროფის 
რისკის შემცირების ეფექტიანი 
მექანიზმების/მეთოდების 
დანერგვის ხელშეწყობა  

 მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემის მოწესრიგების ხელშეწყობა  
 ინოვაციური სადემონსტრაციო ნარჩენების გადამამუშავებელი ერთეულის მოწყობის 

ხელშეწყობა 
 ბუნებრივი რესურსების უკანონო მოპოვების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობების 

მხარდაჭერა  (მაგ. ვიდეო/ონლაინ მეთვალყურეობის საშუალებები)  
 კატასტროფის რისკის შეფასების მეთოდოლოგიისა და და საგანგებო სიტუაციების 

მართვის გეგმის შექმნის მხარდაჭერა 
 ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის წყაროების სტანდარტების 

დანერგვის ხელშეწყობა/ადვოკატირება 

3.2. ბუნებრივი რესურსების 
აღრიცხვიანობისა და 
საამისოდ ეფექტიანი 
მეთოდოლოგიების დანერგვის 
ხელშეწყობა 

 ბუნებრივი რესურსების აღრიცხვიანობის მეთოდოლოგიის დანერგვის ხელშეწყობა 
მუნიციპალურ დონეზე 

 გარემოს დამაბიძნურებელი და გარემოზე ზემოქმედების მქონე საწარმოების 
იდენტიფიკაციისა და დაბინძრებაზე/ზემოქმედებაზე რეაგირების მექანიზმების 
ხელშეწყობა 

3.3. გარემოსდაცვითი და 
კატასტროფის რისკის 
შემცირების შესახებ  
საგანმანათლებლო და 
ცნობიერების ასამაღლებელი 
ღონისძიებების მხარდაჭერა 

 არსებული რისკების შესახებ ცნობიერების ამაღლების საქმიანობების მხარდაჭერა 
 გარემოსდაცვითი/კრშ ცნობიერების ასამაღლებელი პროგრამების მხარდაჭერა 
 სურსათის უვნებლობის სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა (ტრენინგები) 
 განახლებადი ენერგიის წყაროების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებელი 

ღონისძიებების მხარდაჭერა 
 მცენარეთა დაცვის საშუელებების მართებული გამოყენების შესახებ ცნობიერების 

ამაღლების აქტივობების მხარდაჭერა 
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4. სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება/რეაბილიტაცია 

სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითრების ხელშეწყობა  თეთრიწყაროს ადგილობრივი 
განვითარების სტრატეგიის საკვანძო მიმართულებას წარმოადგენს, რომლის მიზანია: 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და 
განვითარების ხელშეწყობა 
 

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად თეთრიწყაროს განვითრების ჯგუფი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 
შემდეგი ამოცანების შესრულებას:  

4.1. წყლის რესურსებზე ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერა 
4.2. საზოგადოებრივი დანიშნულების ადგილების რეაბილიტაცია/განვითარება 
4.3. სოფლად არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემების ადვოკატირება და 
ალტერნატიული დაფინანსების წყაროების გამოვლენა 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები მრავლადაა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, რაც თავის 
მხრივ აფერხებს სხვადასხვა სტრატეგიული მიმართულებების განვითრებას. საგზაო 
ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოუწესრიგებლობა/არ არსებობა, 
არასრული გაზიფიკაცია, სასმელ წყალზე შეზღუდული ხელმისაწვდომობა და ა.შ. 
მნიშვნელოვნად ასაუსტებს მუნიციპალიტეტში ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების 
შესაძლებლობას. ასევე, სამელიორაციო სისტემების მოუწესრიგებლობა, გადასარეკი გზების 
გაუმართაობა და ა.შ. ხელს უშლის სოფლის მეურნების სხვადასხვა დარგების ეფექტურ 
ფუნქციონირებას.  

გამომდინარე იქედან, რომ ზემოთხსენებული პრობლემები განეკუთვნება მსხვილ 
ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელთა განხორციელების მხარდაჭერა თეთრიწყაროს 
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში შეუძლებელია, ლაგმა ადგილობრივ 
მოსახლეობასთან ინტენსიური კონსულტაციების საფუძველზე, შეიმუშავა აღნიშნული 
პრობლემების მოგვრებაზე მიმართული შემდეგი ღონისძიებები: გაზიფიკაციის, შიდა საგზაო 
ინფრასტრუქტურის, მიწისქვეშა კომუნიკაციების, სამედიცინო პუნქტების  პრობლემის 
მოგვარების ადვოკატირება და ადგილობრივ დონეზე ინფრასტრუქტრული 
პროექტების/პროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზიების ინდენტიფიცირება და მათთან 
თანამშრომლობის დამყარება. გამონაკლისს წარმოადგენს, სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობის 
პრობლემა, რომელიც მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად უმთავრეს ინფრასტრუქტურულ 
პრობლემად იქნა დასახელებული. აღნიშნული პრობლემის მოგავრების პროცესში ლაგის 
ჩართულობა სასმელ წყალზე ხელისაწვდომობისა და მისი ხარისხის გაუმჯობესების 
ღონისძიებების მხარდაჭერით განისაზღვრა, კონკრეტულად კი დაქსელვისა და ფილტარციის 
ღონისძიებების ხელშეწყობით, ასეთის საჭიროების შემთხვევაში. 
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მუნიციპალურ ტრანპორტზე ხელმისაწვდომობა ისეთ პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს, 
რომელიც თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მხოლოდ გარკვეულ ნაწილს ეხება (მაგ. მანგლისი 
ზონა) და მას ტრანსპორტის შეძენა/მოვლის ხელშეყობით უპირისპირდება სტრატეგიული 
ამოცანები. შიდა საგზაო ინფრასტუქტურის მოწესრიგება, მისი მონიტორინგი და ადვოკატირება, 
თეთრიწყაროს შიდა საგზაო ინფრასტუქტურის გაუმართაობას გარდაქმნის სუსტიდან ძლიერ 
მხარედ, რაც როგორც უკვე აღვნიშნეთ ხელს შეუწყობს ტურისტებისთვის კომფორტული გარემოს 
შექმნას.  

ინფრასტრუქტურული საკითხების განხილვისას, უმნიშვნელოვანესია სამედიცინო პუნქტებზე 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (მაგ. ამბულატორია, საავადმყოფო, აფთიაქი). აღნიშნული 
ძალიან დაბალ დონეზეა განვითარებული თეთრიწყაროში, რაც მის ინფრასტრუქტურულ 
სისუსტეს უსვამს ხაზს. ლაგი/ადგილობრივი თვითმართველობა აქტიური მუშაობით ცდილობს 
მის გაუმჯობესებას და ძლიერ მხარედ წარმოჩენას, მოგვარების გზად სააფთიაქო ქსელის 
განვითარებას და ჯანდაცვის სისტემის მოწყობას განიხილავს მაღალმთიან რეგიონში.  

მუნიციპალური განვითარების უზრუნველსაყოფად და ახალგაზრდების მიგრაციული 
პროცესების შეჩერების მიზნით, არანაკლებ მნიშვნელოვანია მრავალფუნქციური სათემო 
ნაგებობის (მაგ. კულტურულ-შემეცნებითი) გამართული ფუნქციონირება, რის სიმწირესაც 
განიცდის თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი. არსებული ნაგებობების შეფასება და განახლების 
ხელშეწყობა, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს დღესდღეობით არსებულ სიტუაციას. 
 
ჯანმრთელი ცხოვრების წესის წასახილება და შესაბამისი პირობების შექმნა რეგიონში პოზიტიურ 
ზეგავლენას მოახდებს, როგორც ადგილობრივ მოსახლეობაზე, ასევე ჩამოსულ დამსვენებლებზე. 
სპორტული დარბაზები და გამაჯანსაღებელი მოედნები მწირი რაოდენობით არის 
წარმოდგენილი თეთრიწყაროში და განიცდის ინფრასტრუქტურულ ხარვეზებს. ამ 
მიმართულებით სტრატეგიულ ამოცანას წარმოადგენს არსებული ობიექტების შეფასებისა და 
განახლების ხელშეწყობა, მათი საჭირო ინვენტარით აღჭურვა და კვალიფიციული ტრენერების 
ეკიპირება.  

პარკები და სკვერები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყველა ზონის ძლიერ მხარეს 
წარმოადგენს, მაგრამ მთელი რიგი ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამო მათი 
პოტენციალის სათანადოდ ათვისება შეუძლებელია. იმისთვის, რომ პარკები და სკვერები 
სასურველ სანახაობრივ და მოსასვენებელ ადგილებად გარდავქმნათ, პირველ რიგში საჭიროა 
მათი აღრიცხვა, მდგომარეობის შეფასება და შემდგომში მათი განვითრების უზრუნველყოფა, რაც 
თავის მხრივ ხელს შეუწყობს არსებული რესურსების ეფექტიან გამოყენებას და თეთრიწყაროს 
ძლიერი მხარეების წარმოჩენას.  

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გამართული საქმიანობისთვის  მნიშვნელოვანია 
არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემების აღმოფხვრა. მათი განახლება, თანამედროვე 
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ინვენტარით აღჭურვა, ეზოს მოწყობა და რათქმაუნდა კადრების გადამზადების ხელშეწყობა, 
მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს არსებულ მგდომარეობას.  

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული სფეროს SWOT ანალიზი 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

 კულტურული ძეგლები 
 მდიდარი ბუნებრივი რესურსები 
 ადგილობრივი და საერთაშორისო 

მნიშვნელობის გზები/ რკინიგზა 
 სასოფლო სამეურნეო და არასასფლო 

სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
რესურსები 

 მიმდინარე საერთაშორისო პროექტები 
 ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე 

დაგეგმილი პროექტები 
 
 

 

 ფინანსებზე ხელმიუწვდომლობა 
 მაღალკვალიფიციური კადრების სიმცირე 
 შრომის დაბალი ანაზღაურება 
 ბიუროკრატიული მექანიზმი ( შენობა 

ნაგებობებზე ხელმისაწვდომობა) ცენტრალურ 
და ადგილობრივ დონეზე გართულებული  
სამართლებლივი რეგულაციები 

 მასობრივი თავშეყრის ადგილების არარსებობა 
 პროფესიულ განათლებაზე 

ხელმიუწვდომლობა 
 არსებული სერვისების შესახებ დაბალი 

ცნობადობა 
 არსებული რესურსების ნაკლებ-ეფექტურად 

გამოყენება 
 

შესაძლებლობები საფრთხეები 
 ინფრასტრუქტურის არსებული 

მდგომარეობა (არსებული გზები,შენობები, 
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობები) 

 მუნიციპალიტეტის მზაობა 
ინფრასტრუქტურულ პროექტების 
განხორციელებისათვის 

 მუნიციპალიტეტის მზაობა დონორებთან 
თანამშრომლობისთვის 

 
 

 მომპოვებელი კომპანიების საქმიანობის 
გარემოზე ზემოქმედების ხარისხი 

 სახელმწიფოს მხრიდან ადგილობრივ დონეზე 
ინფრასტრუქტურის განვითარების 
არაპრიორიტეტულ მიმართულებად 
გამოცხადება 

 ბუნებრივი და ტექნოგენური საფრთხეები 
 კულტურულ-ისტორიული ძეგლების 

დაზიანების ალბათობა 
 პოლიტიკური არასტაბილურობა 

 
 



36 
 
 

მიზანი ამოცანა აქტივობა/ სავარაუდო პროექტები 
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4.1. წყლის რესურსებზე 
ხელმისაწვდომობის 
მხარდაჭერა 

• სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა და ხარისხის 
გაუმჯობესება(დაქსელვა/ფილტრაცია) 

• სამელიორაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა 

4.2. საზოგადოებრივი 
დანიშნულების ადგილების 
რეაბილიტაცია/განვითარება 

 საზოგადოებრივი დანიშნულების სათემო ნაგებობების აღრიცხვა და შეფასება 
 მრავალფუნქციური (მაგ. კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტულ-

გამაჯანსაღებელი, სარიტუალო, ტურისტულ-საინფორმაციო) ცენტრების 
შექმნისა და განვითარების ხელშეწყობა 

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარების 
ხელშეწყობა 

 პარკებისა და სკვერების რეაბილიტაცია და აღჭურვა 

4.3. სოფლად არსებული 
ინფრასტრუქტურული 
პრობლემების ადვოკატირება 
და ალტერნატიული 
დაფინანსების წყაროების 
გამოვლენა 

• გაზიფიკაციის, შიდა საგზაო ინფრასტრუქტურის, მიწისქვეშა კომუნიკაციების, 
სამედიცინო პუნქტების  პრობლემის მოგვარების ადვოკატირება 

• ადგილობრივ დონეზე ინფრასტრუქტრული პროექტების/პროგრამების 
განმახორციელებელი ორგანიზიების ინდენტიფიცირება და თანამშრომლობის 
დამყარება 
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სოფლის განვითარების სექტორის სტრატეგიული დოკუმენტების ანალიზი 

სოფლის განვითარების არსებულ გამოწვევებსა ითვალისწინებს და ეხმაურება თეთრიწყაროს 
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია. იგი შეესაბამება და ავსებს სახელმწიფოს ცენტრალურ, 
რეგიონალურ და ადგილობრივ დონეზე მოქმედ სტრატეგიებსა და ასახავს  იმ ძირითად 
საჭიროებებს, რომლებიც ყველაზე მწვავედ დგას ადგილობრივ დონეზე. სტრატეგიის ეფექტური 
განხორციელების უზრუნველსაყოფად და სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებთან კონკრეტული 
კავშირების წარმოსაჩენად, განხორციელდა  შემდეგი სახელმწიფო სტრატეგიების კონკრეტული 
მიზნების, ამოცანებისა და აქტივობების ანალიზი: 

 საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია 2017-2020 
 საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025 
 საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015-2020 
 სასოფლო სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგია 2018-2019 
 საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა 2017-2021 
 პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია 2013-2020 
 ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 

თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია ითვალისწინებს ოთხ ძირითად 
მიმართულებას, რომელიც მოიცავს შემდეგ მიზნობრივ ჯგუფებს:  

  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა;                                             
 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში დივერსიფიცირებული ეკონომიკური 

შესაძლებლობების შექმნის ხელშეწყობა; 
 გარემოზე მიყენებული ზიანის შემცირებისა და ბუნებრივი რესურსების ეფექტიანი 

მართვის ხელშეწყობა; 
 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ხელშეწყობა. 

აღნიშნული ანალიზი, საფუძვლად დაედო თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების 
სტრატეგიით განსაზღვრული მიზნების, ამოცანებისა და აქივობების შემუშავებას, რომელებიც 
მიმართულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ცხოვრების დონის 
გაუმჯობესებისკენ.  

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტურისტული მიმზიდველობის გაზრდა - 
თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, მთელი სიზუსტით ითვალისწინებს 
ინფრასრუქტურული განვითარების სტრატეგიულ აქტივობებს, რომლებიც გაწერილია 
„საქართველოს ტურიზმის სტრატეგიაში 2025“. ესენია: ტურისტულ ადგილებამდე მისასვლელი 
გზების რეაბილიტაცია/მოწესრიგება, კულტურუელი მემკვიდრეობის ძეგლებისა და სხვა 
კულტურული მნიშვნელობის აქტივების შენარჩუნება, საინფორმაციო მონიშვნების განთავსების 
ხელშეწყობა ტურისტულ ძეგლებთან და ობიექტებთან, ტურისტული პოტენციალის შესახებ 
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ცნობადობის გზარდა როგორც საერთაშორისო, ისე შიდა დონეზე. „საქართველოს სოფლის 
განვითარების სტრატეგია 2017-2021“ სრულად იზიარებს ზემოთ ჩამოთვლილ სტრატეგიულ 
მიზნებს. აღნიშნული სტრატეგიული დოკუმენტები, „თეთრიწყაროს ადგილობრივი 
სტრატეგიის“ ჩათვლით, ითვალისწინებს მაღალი ხარისხის მომსახურების შეთავაზებას 
ვიზიტორთათვის, განსაკუთრებით ეს უკანასკნელი ეხება ქალაქგარეთ არსებულ ტერიტორიებს 
(როგორიც არის თეთრიწყარო), სადაც პოტენციალი ტურიზმის განვითარების მიმართულებით 
საკმაოდ მაღალია.  

სტრატეგიები ასევე მოიცავს ახალი ტურისტული პროდუქტის შეთავაზებასა და არსებულის 
დივერსიფიკაციას, ტურიზმის მარკეტინგის შესაძლებლობების გაუმჯობესებას და პროფესიული 
განათლების მხარდაჭერას. აღნიშნული სტრატეგიების საერთო პრიორიტეტად კი შიდა 
ტურიზმის სტიმულირება გვევლინება. 

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში დივერსიფიცირებული ეკონომიკური 
შესაძლებლობების შექმნის ხელშეწყობა - თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების 
სტრატეგიის პრიორიტეტული მიზნები ძირითადად თანხვედრაში მოდის „საქართველოს 
სოფლის-მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015-2020“ და „საქართველოს სოფლის 
განვითარების სტრატეგია 2017-2020“-თან. კონკრეტული მიზნები მიმართულია სასოფლო-
სამეურნეო დარგში კოოპერაციიების განვითარების მხარდაჭერისკენ და მთლიანი საწარმოო 
ჯაჭვის განვითარებისკენ. ასეთი ტიპის ინსტიტუციური მოწყობა ძალიან ეფექტურ სისტემას 
წარმოადგენს, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს კონკურენტუნარიონობის ზრდას და რაც მთავარია, 
ფერმერების საწარმოო საშუალებებზე, მომსახურებასა და რეალიზაციაზე წვდომის 
გაუმჯობესებას. ასევე გამოიყოფა ისეთი პრიორიტეტული მიზნები როგორიც არის: 
სადემოსტრაციო ნაკვეთების შექმნის მხარდაჭერა და ნაკვეთებზე ვიზიტების უზრუნველყოფა, 
თანამედროვე სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების დანერგვა, რაც ხელს უწყობს მაღალი 
ხარისხის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის წარმოებას და კონკურენტუნარიონობის ამაღლებას. 
აღნიშნულ მიმართულებებს სრული თანხვედრით იზიარებს „ქვემო ქართლის რეგიონის 
განვითარების სტრატეგია 2014-2021“. „საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის 
სტრატეგია 2018-2019“ კი თავისმხრივ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების მეთოდების 
დანერგვის წახალისებას უსვამს ხაზს. 

უმნიშვნელოვანესია კლიმატური ცვლილებების კუთხით ადაპტირებული სოფლის მეურნეობის 
ტექნოლოგიების შესწავალისა და დანერგვის ხელშეწყობა, რაც გათვალისწინებულია ყველა 
ზემოთ ჩამოთვლილ სტრატეგიაში. ასევე, გამოყოფენ საკონსულტაციო-საინფორმაციო სერვის 
ცენტრების შექმნა/განვითარების ხელშეწყობას (ბიზნეს ცენტრი, მობილური ლაბორატორია, 
ვეტერინარია, აგრონომია). „პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია 2013-2020“ კი 
ეხმიანება ახალგაზრდებში ცნობიერების ამაღლების საჭიროებას, როგორც ინოვაციების, ასევე 
მეწარმეობის მიმართულებით. ზემოაღნიშნული სტრატეგიების არანაკლებ მნიშვნელოვან 
პრიორიტეტულ მიზანს წარმოადგენს მცირე მექანიზაციის სერვის ცენტრების, სასათბურე 
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მეურნეობების, სასაწყობო და სამაცივრე მეურნეობის, ჩამბარებელი და გადამამუშავებელი 
პუნქტების შექმნა/განვითარების ხელშეწყობა.  

გარემოზე მიყენებული ზიანის შემცირებისა და ბუნებრივი რესურსების ეფექტიანი 
მართვის ხელშეწყობა - ნარჩენების სწორი მართვა და დაბიზნძურების პრევენცია ქვეყნის 
მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების 
სტრატეგიის პრიორიტეტული მიზნები და ამოცანები  სრულ თანხვედრაში მოდის, 
„საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა 2017-2021“, „ქვემო 
ქართლის რეგიონალური განვითარების სტრატეგია 2014-2021“ და  „საქართელოს სოფლის-
მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015-2020-თან“. მათი საერთო ხედვა მიმართულია 
ნარჩენების მართვის სისტემის მოწესრიგების ხელშეწყობისკენ, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი 
გამოყენების უზრუნველყოფისაკენ, ასევე მონაცემთა მართვის სისტემის ეფექტიანობისკენ. 
ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის წყაროების სტანდარტების დანერგვის 
ხელშეწყობა/ადვოკატირება უმნიშვნელოვანეს სტარტეგიულ მიზნად არის განხილული 
ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე მოქმედ სტრატეგიებში. მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა 
კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული პროცესების აღრიცხვასა და მონიტორნიგს. უნდა 
აღინიშნოს, რომ მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების აღრიცხვა, შეფასება და მართვა 
ძალიან მნიშვნელოვანია საერთო მიზნის მისაღწევად. 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ხელშეწყობა -  
თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითრების სტრატეგია 2018-2022 ითვალისწინებს სასმელ 
წყალზე ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების უზრუნველყოფას 
(დაქსელვა/ფილტრაცია). ანალოგიურად, „საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მესამე 
ეროვნული პროგრამა 2017-2021“ მოსახლეობიობისთვის მაღალხარისხიანი სასმელი წყლის 
უწყვეტ მომარაგებაზე ამახვილებს ყურადღებას. „საქართველოს სოფლის განვითარების 
სტრატეგია 2017-2020“ და „ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სტრატეგია 2014-2021“ 
თავის მხრივ სრულად იზიარებენ თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიულ 
მიზნებს. თანხვედრა იკვეთება ისეთ საკითხებში როგორი არის: საზოგადოებრივი დანიშნულების 
სათემო ნაგებობების აღრიცხვა და შეფასება, მუნიციპალურ ცენტრებში, დაბებსა და საკურორტო 
დასახლებებში საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება, საწარმოო და საყოფაცხოვრებო 
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის აშენება, ასევე მრავალფუნქციური (მაგ. კულტურულ-
საგანმანათლებო, სპორტულ გამაჯანსაღებელი, სარიტუალო, ტურისტულ-საინფორმაციო) 
ცენტრების შექმნისა და განვითარების ხელშეწყობა. გაზიფიკაციის, შიდა საგზაო 
ინფრასტრუქტურის, მიწისქვესა კონუმიკაციების და სამედიცინო პუნქტების პრობელემების 
მოგვარების ადვოკატირება ერთ-ერთ უმნიშვნალოვანეს პრიორიტეტულ მიზანს წარმოადგნეს 
ადგილობრივ თუ ეროვნულ დონეზე შემუშავებული სტრატეგიბში.  

თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაში და ზემოაღნიშნულ სტრატეგიებში, 
დასახული პრიორიტეტები უმეტეს შემთხვევაში ითვალისწინებენ ერთსა და იმავე განვითარების 
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ტრაექტორიას. სწორედ ამიტომ თეთრიწყაროს ადგილოვრივი განვითარების სტრატეგიაში 
არსებული მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობს განხილული პრობლემების 
მოგვარებას ლოკალურ დონეზე, მნიშვნელოვნად გაზრდის სოფლის განვითარების დიაპაზონს. 

 

დანართები: 
 

დანართი #1: თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფის წესდება 
დანართ #2: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობისა 
და საჭიროებების ანალიზი 
დანართ #3: საგრანტო სახელმძღვანელო 
დანართ #4: თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის მონიტორინგისა და 
შეფასების გეგმა 
 

 


