
მერების შეთანხმება და თბილისი 
 

იოსებ ვარდოშვილი 
 

უფროსის მოადგილე 
ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 



ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური 
 

 

სამსახურის მუშაობის ძირითადი მიმართულებები: 

 
• სტრატეგიული დაგეგმარება და ეკონომიკური განვითარების პროგრამები 
• საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური განვითარების პროექტები 

• ენერგოეფექტურობა 

• ეკონომიკური განვითარების მიმართულების ევროპული პროგრამები და პროექტები 

• საერთაშორისო ორგანიზაციებთან/ქალაქებთან  თანამშრომლობა 

• ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ინვესტორთა მომსახურეობა 

 



 
              თბილისი - ევროპული თანამშრომლობის წევრი 

თბილისი -  “მერების შეთანხმების”ინიციატივაზე რეგიონში პირველი ხელმომწერი ქალაქი 

 

აღებული ვალდებულებები: 

• ხელის მოწერიდან ერთ წელში მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

• 2020 წლისთვის CO2-ის ემისიის მინიმუმ 20%-ით შემცირება დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე 

• მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ენერგოეფექტურობასა და სუფთა ტექნოლოგიების 
უპირატესობების შესახებ 

• ენერგოეფექტური პროექტების ხელშეწყობა 



SEAP-ში განხილული ძირითადი სექტორები 

გარე განათება 

შენობები 

ტრანსპორტი 

გამწვანება 

მყარი ნარჩენები 



ტრანსპორტის სექტორი 

 

 
• ავტობუსების პარკის განახლება 
• Bus Lane 
• მეტრო სადგური „უნივერსიტეტი“ 
• ელექტროტრანსპორტის განვითარება  
(ტრამვაი, საბაგირო (კუს ტბა, სამგორი-ვაზისუბანი)) 
 
• საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზაციის კამპანია 
• სატაქსო გადაზიდვების რეგულირება 
• ფეხით მოსიარულეთა და ველოსიპედისტებისთვის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება 
• საავტომობილო მოძრაობის ორგანიზება (საგზაო ინფრასტრუქტურა, შუქნიშნების 

მართვის ცენტრი) 
• ელექტრომობილების და ჰიბრიდების წახალისება 

 



ქალაქის გარე განათება LED სისტემაზე 

    
• გარე განათების LED სანათებზე 

გადაყვანის პროექტი 
 

• გარე განათების ქსელში ძაბვის 
სტაბილიზაციის ე.წ. „ეკოსისტემების“ 
მონტაჟის გაგრძელება 
 

• ვაკე-საბურთალოს ჩქაროსნული 
მაგისტრალის მზის ენერგიით განათების 
პროექტი 

 

 

 



                                           მყარი ნარჩენები 

 

იგეგმება: 

თბილისის ზღვის დენდროლოგიური პარკის 
გამწვანება 

 ქალაქის მწვანე საფარის მდგრადი მართვის 
უზრუნველყოფა და რეგულაციების გამკაცრება 

 მუდმივი ხასიათის გამწვანებითი ღონისძიებები 

 

 

 ნაგავგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა 

 

 ნარჩენი წყლების გადამამუშავებელი ქარხნის 
მოდერნიზაცია 

 

 ნაგავსაყრელებზე გამოყოფილი მეთანის დაწვა 

 

 

 

გამწვანების სექტორი 



შენობების სექტორი 

 
 
 

 10 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა 
ენერგოეფექტურობის ელემენტების 
გათვალისწინებით 

 

 მუნიციპალური შენობების რემონტი 
ენერგოეფექტური სტანდარტებით 

 

 სადემონსტრაციო საპილოტე პროექტი 
ენერგოეფექტური მუნიციპალური შენობა 

 

 მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება 
ენერგოეფექტურობისა და მდგრადი ენერგეტიკის 
კუთხით 

 

 ამხანაგობების პროგრამის გაფართოება 

 



მდგრადი ენერგეტიკის საინფორმაციო ცენტრი 

ცენტრი გულისხმობს: 

 ხელმისაწვდომი და კომფორტული ღია სადემონსტრაციო-საინფორმაციო სივრცის შექმნას 

ადგილს, სადაც შესაძლებელი იქნება: 

 ენერგოეფექტურობის და ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების უპირატესობების 
შესახებ ინფორმაციის მიღება, ვიზუალური მასალის დათვალიერება და ნაბეჭდი პროდუქციის 
მიღება 

 პროექტი ევროკავშირის პროგრამა INOGATE-თან თანამშრომლობით ხორციელდება 

 

 

 

 

 

 



შარტავას #7, 0160 თბილისი, 
საქართველო 

ტელ.: +995 32 2378 128  
ფაქსი: +995 32 2378 225 

ელ. ფოსტა: economic@tbilisi.gov.ge 
ვებ-გვერდი: www.tbilisi.gov.ge/economy  

მადლობა ყურადღებისთვის! 


