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IPCC - კლიმატის ცვლილების სამთავრობათაშორისო საბჭო
JRC - ევროკავშირის გაერთიანებული კვლევების ცენტრი
MCF - მეთანის ემისიის მაკორექტირებელი ფაქტორი
Mg - მეგაგრამი (106გ = 1ტ)
N2O - აზოტის ქვეჟანგი
NCV - ნეტო კალორიულობა / ხვედრითი ენერგოშემცველობა
NG - ბუნებრივი გაზი / აირი
NH3 - ამიაკი
Ni - ნიკელი
NMVOC - არამეთანშემცველი აქროლადი ორგანული
ნაერთები
NO - აზოტის მონოქსი
NO2 - აზოტის დიოქსიდი
NOX - აზოტის ჟანგეულები
Pb - ტყვია
PM - მყარი ნაწილაკები
QA/QC - ხარისხის უზრუნველყოფა / ხარისხის კონტროლი
Se - სელენი

SEAP - ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო
გეგმა
UNFCCC - გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია
USAID - აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
VOC - აქროლადი ორგანული ნაერთები
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მსნ - მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები
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1

შესავალი

ქალაქი

თელავიკახეთისმხარის ადმინისტრაციულიცენტრია,

რომელიც

მდებარეობს

გომბორისქედისჩრდილოეთ-აღმოსავლეთიკალთისძირასალაზნისვაკეზე,ზღვისდონიდან 550800 მეტრზე დათბილისიდან 158 კმ-ის დაშორებით. თელავი ქალაქად 1801 წელსგამოცხადდა,
მისი ფართობი 1280 ჰექტარია და 2014 წელს მისიმოსახლეობა 21,5ათასი კაცს შეადგენს1.
თელავში ჰავა ზომიერად ნოტიოა, იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული,
საშუალო წლიური ტემპერატურა 9 °C-ია, ნალექები 770 მმ წელიწადში.
განვითარების ეტაპები
ახლანდელითელავისტერიტორიაზეპირველიდასახლებაგვიანდელიბრინჯაოსხანაშიგაჩნდა,
ელინისტურხანაშიგანვითარდა,
ხოლოგვიანდელანტიკურხანაშიმისბაზაზექალაქისტიპისდასახლებაწარმოიშვა.
შესახებ

ინფორმაცია

ქართულწყაროებშიგვხვდება

ჰერეთისსამთავროს ცენტრიგახდა.

XII

XI

საუკუნიდან,

თელავის

როდესაციგიკახეთ-

საუკუნეშიიგივაჭრობისადახელოსნობის

თვალსაზრისით საქართველოსერთ-ერთმნიშვნელოვანქალაქად, ხოლო
XVII საუკუნის II
ნახევრიდან
მწიგნობრობისკერადიქცა.
1758 წელსთელავშიდაარსდასაფილოსოფოსოსაღვთისმეტყველოსკოლა, რომელიც 1782 წელსსემინარიადგადაკეთდა (დღეისათვის თელავის
პირველი საჯარო სკოლა).
ქართლ-კახეთისსამეფოსრუსეთისიმპერიასთანშეერთების

(1801)

შემდეგთელავიახალიადმინისტრაციულტერიტორიულიერთეულის, თელავისმაზრის ცენტრიგახდა.

1930

წლიდანკი

ქალაქმათელავისრაიონის ადმინისტრაციულიცენტრის სტატუსი მიიღო.

ნახ. 1 ძველი თელავი, ბატონის ციხე

1

http://www.geostat.ge

1

ქ.თელავის ამჟამინდელი იერსახის ჩამოყალიბება სწორედ გასული საუკუნის 30-იანი
წლებიდან დაიწყო. რეკონსტრუქციის დაწყებამდე ქალაქში მრავლად იდგა ხის ერთ-ორ
სართულიანი სახლები. ქალაქის ცენტრალური ნაწილი, „ძველი გალავნის“ უბანი ზემო და
ქვემო ბაზრებთან ორი ვიწრო ქუჩით იყო დაკავშირებული. ორივე ბაზრის ტერიტორიაზე
წვრილ ხელოსანთა და ვაჭართა ხის

პატარა სახელოსნოები და დუქნებიმჭიდროდ იყო

გაშენებული. ქ.თელავშიძირითადისარეკონსტრუქციო სამუშაოები1947 წლიდანდაიწყო,
როდესაც „საქ. სახპროექტმა“ თელავის დაგეგმარებისა და რეკონსტრუქციის პროექტიშეადგინა.
პროექტის

ავტორმა,

არქიტექტორმა

ალექსანდრე

ნიკოლაიშვილმა

და

თანაავტორებმა

მინდორიშვილმა და გოგოლაშვილმა ქუჩების გამწვანებაც დააპროექტეს. თელავში დაიწყო
2

სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა, მათ შორის
მოეწყო ბორდიურები, სკვერები და გაშენდა ნარგავები.
ამჟამად

ქალაქი

თელავიმნიშვნელოვანისატრანსპორტოკვანძი,

სამეურნეოდაკულტურულიცენტრია.
(ყოფილიპედაგოგიურიინსტიტუტი),

სამრეწველო,

სასოფლო-

აქარისსახელმწიფოუნივერსიტეტი
თეატრი,

ისტორიული-კულტურულიღირშესანიშნაობები,

ისტორიულ-ეთნოგრაფიულიმუზეუმი
მათ

შორის

ღვთაებისბაზილიკა

და

(VI-VII

სს.),ციხე-სიმაგრის ძველიგალავანი (X-XI სს.), ალავერდისეპარქიის რეზიდენცია. 3
სოციალურ- ეკონომიკური ვითარებადა კულტურა
მოსახლეობა და დასაქმება
ქალაქ თელავის მერიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ქალაქ თელავის
მოსახლეობის რიცხოვნობა 2014 იანვრისმონაცემებით 21.5 ათას ადამიანსშეადგენდა.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურს ცალკე ქალაქ თელავზე სტატისტიკური
მონაცემები ამ ეტაპზე არ გააჩნია, ვინაიდან ქალაქ თელავმა თვითმმართველი ერთეულის
სტატუსი მხოლოდ 20014 წლიდან მოიპოვა
თუმცა თუკი
ვისმჯელებთ,

მუნიციპალიტეტის შესახებ არსებული ოფიციალური
მოსახლეობის რიცხოვნობის ბოლო რამდენიმე წლის

ინფორამციით
განმავლობაში

მეტნაკლებად სტაბილურია. თუკი 2011 წელს თელავის მუნიციპალიტეტში 71 ათასი კაცი
ცხოვრობდა, 2014 წლისთვის ეს რიცხვი მხოლოდ უმნიშვნელოდ შეიცვალა და 70 900 გახდა. ქ.

თელავშიდასაქმებულთადაუმუშევართარაოდენობაამეტაპზეცნობილიარარის.

ქ.

თელავისმერიისგანცხადებითაღნიშნულსაკითხზესპეციალურიაღწერისჩატარებაიგეგმე
ბა. თუმცა თუ კახეთის რეგიონის შესახებ ოფოციალური სტატისტიკური მონაცემებით
ვიმსჯელებთ, 2010 წლიდან მოყოლებული დასაქმებულთა რიცხვი იზრდება. თუკი
2010 წელს კახეთის რეგიონში 174 000 კაცი იყო დასაქმებული (როგორც დაქირავებული,
ისე თვითდასაქმებული), 2014 წელს ეს მონაცემი 186 200-მდე გაიზარდა.
ქ. თელავში დღეისათვის ფუნქციონირებს 9 საჯარო სკოლა და 9 საბავშო ბაღი.
2

ლ. რჩეულიშვილი, თელავი, 1963.

3

http://en.wikipedia.org/wiki/Telavi

2

ქ. თელავში აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილი მოსახლეობაც ცხოვრობს.
საქართველოს

ოკუპირებული

ტერიტორიებიდან

იძლებით

გადაადგილებულ

პირთა,

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს5
4

თანახმად

2014 წლის სექტემბრის მდგომარეობით ქ.თელავში რეგისტრირებულ დევნილთა

რაოდენობა

შეადგენდა 461 ადამიანს და 157 ოჯახს, რომელთა შორის 54 პენსიონერის, 13

შეზღუდულ შესაძლებლობათან მქონე პირის ( შშმპ) , ხოლო 1 მარჩენალ დაკარგულის
სტატუსის მატარებელია. თავდაპირველად აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის ნაწილი
თელავის სასტუროში ,,ინტურისტი“, ნაწილი ტურისტულ ბაზაში ,,ტურბაზა“, ხოლო 6-7 ოჯახი
კი თელავის ბავშვთა საავადმყოფოს მესამე სართულზე ცხოვრობდა.
ზემოაღნიშნული შენობები კერძო ინვესტორებმა შეისყიდეს
შენობების დატოვების მიზნით კომპენსაცია გამოუყო,

2004-2005 წლებში

და სახელმწიფომ დევნილებს

რის შემდეგაც ,,ინტურისტში“ და

ბავშვთა საავადმყოფოში მცხოვრები დევნილების ნაწილი თელავში, ნაწილი კი თელავთან
ახლომდებარე სოფლებში დასახლდა. ,,ტურბაზაში“ მცხოვრები დევნილთათვის თელავის
მაშინდელმა საკრებულომ აღმოსავლეთის მხრიდან ქალაქის შემოსასვლელში 5 სართულიანი
საცხოვრებელი ფართი გამოყო. დღეისათვის იქ ცხოვრობს 59 ოჯახი და სულ მათი რაოდენობა
შეადგენს 180 ადამიანს. იმავე ტერიტორიაზე 2008 წელს ჩამოსახლებილი დევნილებისთვის 2
სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი გამოიყო, სადაც ამჟამად 26 ოჯახი ცხოვრობს.

ცხრილი 1. ქ.თელავის სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფების მიხედვით

#

ქ. თელავის სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფების მიხედვით

1

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

2

მარჩენალ დაკარგული ოჯახის წევრი

3

პოლიტ. რეპრესირებულები

11

4

სახელმწიფო კომპესაციის მიმღებები

99

5

საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებები

94

სულ

1749
369

2322

ეკონომიკა
ქ. თელავის 2015 წლის ბიუჯეტი 9 408 300 ლარს შეადგენს. ქვემოთ მოცემულ ცხრილი 2 - ში
მოცემულია საერთო ბიუჯეტის გადანაწილება პროგრამულ ჭრილში, საიდანაც იკვეთება, რომ
ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება ინფრასტრუქტურის განვითარებაა, რაზეც 2015
წლის ბიუჯეტის დაახლოებით 22% იხარჯება (იხილეთ ნახ. 2)
4

http://www.mra.gov.ge/

5

www.ssa.gov.ge/

3

ცხრილი 2. ქ. თელავის 2015 წლის ბიუჯეტი და განაწილება პროგრამულ ჭრილში
#

დასახელება

ლარი

1

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 638 500

2

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 060 800

4

განათლება

1 166 200

5

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2 125 600

6

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

680 100

სულ

737 100
9 408 300

ქ. თელავის 2015 წლის ბიუჯეტის პროგრამული გადანაწილება (%)
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
განათლება
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

8%
28%
23%

7%
12%
22%

ნახ. 2. ქ. თელავის 2015 წლის ბიუჯეტის პროცენტული გადანაწილება პროგრამების მიხედვით

როგორც უკვე აღინიშნა, თელავმა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი 2014 წელს მიიღო და ამ
ეტაპზე, მისი მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) მოცულობა განსაზღვრული არ არის. თუმცა ამ
შემთხვევაშიც თუკი კახეთის რეგიონის შესახებ არსებული სტატისტიკური ინფორმაციით
ვიმსჯელებთ, 2010 წლის შემდეგ კახეთის მშპ მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2010 წელს კახეთის
რეგიონის მშპ იყოს 973.3 მილიონი ლარი, ხოლო 2013 წელს 1 331.5 მილიონი ლარი.
4

თვითმმართველი ქალაქის მშპ-ის განმსაზღვრელი ფაქტორებია ვაჭრობა, ტრანსპორტი და
კავშირგაბმულობა, სასტუმროები და რესტორნები, საფინანსო საქმიანობა, ოპერაციები უძრავი
ქონებით, მშენებლობა, კვების მრეწველობა, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება,
განათლება, სოფლის მეურნეობა. ქალაქ თელავის შემთხვევაში, ამ ფაქტორების მიერ მშპ-ს
განმსაზღვრელი წილი შემდეგნაირად ნაწილდება:

სხვა
5%
მრეწველობა
20%
მშენებლობა
10%

ვაჭრობა
60%

ტრანპსორტი
და
კავშირგაბმუ
ლობა
5%
ნახ. 3. ქ. თელავის მშპ განმსაზღვრელი ფაქტორები (%)

სწორედ ზემოაღნიშნული ფაქტორების სისტემური ჩამოყალიბების პროცესი მიმდინარეობს
თელავში, როგორც ახლად ჩამოყალიბებულ თვითმმართველ მუნიციპალურ ქალაქში.
თელავის მერიის ინფორმაციით, დაახლოვებით 2015 წლის ივლისის თვეში ქ. თელავის ყველა
შემოსავალი პროგრამულად ავტომატურ რეჟიმში ქალაქის ანგარიშზეაისახება, რის შემდეგაც
შესაძლებელი იქნება ზუსტი მშპ-ის განსაზღვრა.
მეღვინეობა ერთერთი ძირითადი დარგია ქ. თელავის და მთლიანად კახეთის რეგიონის
ეკონომიკური განვითარებისათვის. 2014 წლის აპრილში დაარსდა

,,კახეთის მეღვინეთა

გილდია“,6რომლის მიზანია ღვინის პოპულარიზაცია. დღეისათვის გილდიაში 16 ღვინის
კომპანიაა წარმოდგენილი.
,,გილდია“

აქტიურად

თანამშრომლობს

ტურიზმის

საინფორმაციო

ცენტრთან

და

კოორდინირებულად ხდება ღვინის ტურების მომზადება და განხორციელება. მხოლოდ ქ.
თელავში ფუნქციონირებს 19 ღვინის ქარხანა. კახეთის მეღვინეთა გილდია არის ქ. თელავის
წარმომადგენელი მეღვინეობის საკითხებში, მის განვითარებაში და ეკონომიკურ საკითხებში.
ქვემოთ მოცემულ ცხრილი 3-დან კარგად ჩანს, თუ როგორი მნიშვნელოვანია კახეთის წილი
ყურძნის მთლიან წარმოებაში, ხოლო

ცხრილი 4-ის მიხედვით იკვეთება, რომ თელავის

მუნიციპალიტეტს ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უკავია ყურძნის ძირითადი ჯიშების
წარმოებაში.

6

http://kwg.ge/ge/photo-gallery/kakhetis-meghvineta-gildia

5

ცხრილი 3. ყურძნის წარმოება რეგიონების მიხედვით, ათასი ტონა

რეგიონი/წელი

2006

საქართველო

2007

2008

2009

2010

162.5

227.3

175.8

150.1

120.7

იმერეთი

36.3

54.5

43.7

30.3

25

შიდაქართლი

10.9

16

8.1

16.4

8.6

კახეთი

80.2

118.6

100

82.7

64.7

დანარჩენირეგიონები

35.1

38.2

24

20.7

2.4

კახეთისწილი, %

49.4

52.2

56.9

55.1

53.6

წყარო: საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 2010

ცხრილი 4. ვენახის ფართობი მუნიციპალიტეტების მიხედვით, ჰექტარი

მუნიციპალიტეტები

რქაწითელი

საფერავი

ახმეტა

1289

308

150

1747

გურჯაანი

5250

1787

581

7618

დ/წყარო

9 36.5

491

71

1 498.5

თელავი

3903

1682

463

6048

ლაგოდეხი

1643

199

4

1846

საგარეჯო

2747

952

250

3949

სიღნაღი

3486

565

443

4494

ყვარელი

3787

2316

279

6382

23041.5

8300

2241

33582.5

ჯამი

სხვაჯიშები

ვენახისფართობისსულ, ჰა

წყარო: სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2007

ტურიზმი

ქ.

თელავის

ფუნქციონირებს

ეკონომიკის

ტურიზმის

არანაკლებ

პერსპექტიული

საინფორმაციო

სექტორია.

ცენტრი ,
7

თელავში
რომლის

მიზანიათელავშიჩამოსულიდაადგილობრივიტურისტისსრულყოფილიინფორმირებატურისტუ
ლიმომსახურებისადატურისტულიპროდუქტისშესახებ.ცენტრისმონაცემთაბაზასხვადასხვასახი
სტურისტულიობიექტების (განთავსებისდაკვებისობიექტები, მუზეუმები, გალერეები, დაცული
ტერიტორიები,

ღვინის

მარნებიდაა.შ)

შესახებდეტალურინფორმაციასმოიცავს.

საინფორმაციოცენტრშიმისულტურისტსსაშუალებააქვსმიიღოსრეკომენდაციაქალაქის
7

და

http://www.kakheti.travel/?m=1

6

რეგიონისმასშტაბითარსებულიტურისტულიადგილებისდაღირსშესანიშნაობების

შესახებ,

დაგეგმოს ტური კონკრეტული მიმართულებით. დღეისათვის თელავის საინფორმაციო ცენტრი
აქტიურად

თანამშრომლობს

საქართველოს

ტურიზმის

ეროვნულ

ადმინისტრაციასთან თელავის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავებიზე.
8

თელავის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მონაცემებით, 2012 წელს ცენტრს მიაკითხა სულ
178 ადამინმა, აქედან 18 ქართველმა, 2013 წელს 203 ადამიანმა აქედან 10 ქართველმა, ხოლო 2014
წელს 148 უცხოელმა ტურისტმა.

ნახ. 4 თელავის ცენტრის რესტავრირებული ქუჩები

ტურისტთა ძირითადი ნაწილი დაინტერესებულია მეღვინეობით, ასევე თუშეთის დაცული
ტერიტორიით. ვიზიტორთა დიდი ნაწილი ძირითადად შემდეგი ქვენყებიდან არიან: გერმანია,
უკრაინა, რუსეთი, საფრანგეთი, პოლონეთი, ისრაელი და აშშ.
სატრანსპორტო
ინფრასტრუქტურა.მსოფლიოშიმიმდინარეგლობალიზაციისფონზედასაქართველოსგეოსტრატე
გიულიმდებარეობიდანგამომდინარექვეყნისეკონომიკისგანვითარებაპირდაპირკავშირშიასატრა
ნსპორტოსექტორებისგამართულდაეფექტურმუშაობაზე.ქ.
მნიშვნელოვანი

დატვირთვა

აქვს.

თელავი

თელავს

სატრანსპორტო

ამ

თვალსაზისითაც

გზებით

დაკავშირებულია

საქართველოს დედაქალაქთან, რომელთა საშუალებითაც ქალაქში ხორციელდება სავაჭრო
ტვირთების

გადაზიდვა.შესაბამისადქ.

თელავის

მერიისერთ-

ერთმთავარპრიორიტეტსსატრანსპორტოდარგებისგანვითარება,
კოორდინირებულიფუნქციონირება,
საერთაშორისოსტანდარტებისშესაბამისადსატრანსპორტოინფრასტრუქტურისმოდერნიზაციამშენებლობადაქვეყნისკანონმდებლობისსაერთაშორისოკანონმდებლობასთანჰარმონიზაციაწარ
მოადგენს.
კულტურა
ქ. თელავის კულტურული ცხოვრების განვითარებას ქ. თელავის მერიის „კულტურის,
განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური“ კურირებს,
რომელიც თავის საქმიანობას 2015-2017 წწ სტრატეგიული გეგმის მიხედვით ახორციელებს.
სამსახურის მთავარი პრიორიტეტია თელავის კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა,
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დაცვა, ინტერპრეტაცია და გამოყენება. უფრო კონკრეტულად, კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის სტრატეგიული გეგმა ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის, ძეგლების
მოვლა-პატრონობის პროგრამის განხორციელებას, რომელიც მჭიდრო კავშირშია ტურიზმის
განვითარებასთან.

ასევე

თელავის

მიმართ

ტურისტული

ინტერესის

ზრდას

და

ინფრასტრუქტურული კეთილ-მოწყობასა და განვითარებას.
ქ. თელავი- მერების შეთანხმების ხელმომწერი და თვითმმართველი ქალაქი
2014 წელს ქალაქ თელავს მიენიჭა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი
პარლამენის

მიერ

დამტკიცებული

ახალი

თვითმმართველობის

საქართველოს

კოდექსი

თანახმად.9

თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭება გულისხმობს მნიშვნელოვან ცვლილებებს
ქალაქის მმართველობის ფორმის, მისი უფლება-მოვალეობების და მანდატის თვალსაზრისით.
ქალაქის მმართველ რგოლს ეძლევა საშუალება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გახდეს
უფრო

მეტად

დამოუკიდებელი

ცენტრალური

ხელისუფლებისგან

და

საკუთარი

შესაძლებლობის ფარგლებში დაგეგმოს და განავითაროს ქალაქი.

ნახ. 5. ქ. თელავის ადმინსიტრაციული შენობა

თვითმმართველობისკოდექსისმე-2 მუხლშიმოცემულიგანმარტებისთანახმად:
„
1.
ადგილობრივითვითმმართველობაარისთვითმმართველერთეულშირეგისტრირებულსაქართვე
ლოსმოქალაქეთაუფლებადაშესაძლებლობა,
მათმიერარჩეულიადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისმეშვეობით,
საქართველოსკანონმდებლობისსაფუძველზეგადაწყვიტონადგილობრივიმნიშვნელობისსაკითხ
ები.
2.

თვითმმართველიერთეულიარისმუნიციპალიტეტი.

(თვითმმართველიქალაქი),
ანდასახლებათაერთობლიობა

მუნიციპალიტეტიარისდასახლება

რომელსაცაქვსადმინისტრაციულისაზღვრები,
(თვითმმართველითემი),

რომელსაცაქვსადმინისტრაციულისაზღვრებიდაადმინისტრაციულიცენტრი,
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ჰყავსარჩევითიადგილობრივითვითმმართველობისწარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიო
რგანოები (შემდგომ − მუნიციპალიტეტისორგანოები) დააქვსსაკუთარიქონება, ბიუჯეტი,
შემოსულობები. მუნიციპალიტეტიდამოუკიდებელისაჯაროსამართლისიურიდიულიპირია.“
თვითთმართველი ქალაქის სტატუსის მოპოვებასთან ერთად, ქალაქი თელავი 2014 წლის
მარტში მერების შეთანხმების ხელმომწერი ქალაქი გახდა და ამით იკისრა ამ შეთანხმებით
გათვალისწინებული

ვალდებულება

-

მოამზადოს

და

საკუთარი

ადმინისტრაციული

საზღვრების ფარგლებში განახორციელოს ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმა (SEAP)
2020 წლისთვის სათბურის გაზების ემისიების სულ მცირე 20%-ით შემცირების მიზნით.10
ქ. თელავის განვითარების გეგმები
ამ ეტაპზე, ქ. თელავს სტრატეგიული განვითარების გეგმა არ გააჩნია. ამ მიმართულებით
ქალაქის ხელმძღვანელობამ მუშაობა გერმანელ პარტნიორთან, გერმანიის ქალაქ ბიბერახთან
დაიყწო, რომელთანაც უკვე 28 წელია მეგობრული კავშირი და თანამშრომლობა აკავშირებს.
თელავის სტრატეგიული გეგმის განვითარების საკითხებზე 2015 წლის მარტში შედგა
შეხვედრა ბიბერახის და თელავის მერიის ექსპერტებს შორის და დაისახა სამომავლო
კონკრეტული ნაბიჯები. ქ. თელავის მერიის, ტურიზმის საერთაშორისო ფონდებთან და
არასამთავრობო

ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით, თელავის მერიის

მხრიდან ზემოაღნიშნულ პროცესში ჩართულია მერიის ყველა სამსახური თავისი კომპეტენციის
და პროფილის ფარგლებში. მზადდება თითოეული სამსახურის სტრატეგიული განვითარების
გეგმა და შემდგომ მოხდება ამ გეგმების ერთ საერთო დოკუმენტად გაერთიანება.

2

ენერგეტიკისმდგრადიგანვითარებისსტრატეგია

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმა

ტრანსპორტის, შენობების, გარე განათების და

გამწვანების სექტორებს მოიცავს. ეს გეგმა სავარაუდოდ საფუძვლად დაედება თელავის
განვითარების სტრატეგიულ გეგმას, რომელიც თელავში ჯერ კიდევ შესამუშავებელია,
რადგანაც ქ.თელავი თვითმართველი ქალაქი სულ ახლახანს, 2014 წელს გახდა.
ქ.თელავის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის წინამდებარე ვერსია 2015 წელს
მომზადდა და 2020 წლამდე დარჩენილ 4 წელიწადს ფარავს. გასათვალისწინებელია, რომ 2020
წლამდე დარჩენილი მცირე დროის გამო, შესაძლებელია, რომ თელავმა ვერ მოახერხოს ამ
დროისთვის ემისიების 20%-იანი შემცირების მიღწევა, ამ შემთხვევაში შესაბამისად ამ
ნიშნულის მიღწევა 2025 წლისთვის გადაიწევა.
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გამომდინარე აქედან, სამოქმედო გეგმაში განხილული ძირითადი სექტორებისათვის (შენობები,
ტრანსპორტი) ემისიების შემცირების სტრატეგია მხოლოდ ორიპერიოდით განისაზღვრა:
მოკლევადიანი პერიოდი (2016-2018) და გრძელვადიანი პერიოდი (2019-2025). მოკლევადიან
პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებები კონკრეტულია და დეტალური, ხოლო გრძლევადიან
პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებები უფრო სტრატეგიული თვალსაზრისითაა განხილული და
დამატებით კვლევას, დაგეგმვას და ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებასსაჭიროებს. ასეთი
მიდგომა სრულ შესაბამისობაშია ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის შემუშავების
სახელმძღვანელო მეთოდოლოგიასთან.
2014საბაზისოწლისემისიისინვენტარიზაციასადა

2020

წლამდეპერიოდისთვისCO2ემისიისზრდისმაჩვენებლებზედაყრდნობითქალაქ
თელავისენერგეტიკისმდგრადიგანვითარებისგეგმისფარგლებშიგანხილულიყველასექტორისთ
ვისშემუშავდა

სათბურის

გაზების

ემისიების

შემცირებისსექტორულისტრატეგიადაგამოიკვეთაძირითადიმიმართულებები.

ტრანსპორტის სექტორი
ტრანსპორტის სექტორში განხიულია რადმენიმე სტრატეგიული მიმართულება. ესენია:


მუნიციპალური

საზოგადოებრივი

ტრანსპორტის

შექმნა

და

ქალაქის

ტერიტორიაზე ტრანზიტული მოძრაობის შეზღუდვა


პარკირების პოლიტიკის შემუშავება



ფეხითა და მოპედებით/ელექტროტრანსპორტით გადაადგილების ხელშეწყობა.

მოკლევადიან პერსპექტივაში ქალაქი მუნიციპალური ტრანსპორტის საწარმოს შექმნას გეგმავს,
რომელიც

ქალაქს კარგად დაგეგმილი მარშრუტებით, კომფორტული და

სუფთა საწვავზე

მომუშავე ავტობუსებით მოემსახურება. იგულისხმება, რომ ეს ავტობუსები დიდ მანძილებზე
კერძო მანქანებით გადაადგილების ეფექტურ ალტერნატივას შექმნიან. ასევე იგეგმება
გადასაჯდომი სადგურების მოწყობა, სადაც ქალაქთშორისი მარშრუტებიდან ქალაქის შიდა
მარშრუტებზე გადაჯდომა იქნება შესაძლებელი.
გარდა ამისა, უახლოეს მომავალში ქალაქის მერია პარკირერბის სტრატეგიის შემუშავებასას
გეგმავს, რომელიც კერძო მანქანებისა და ტაქსებისთვის გადასახადებს დააწესებს. პარკირების
მოწესრიგებაზე და საფასურის ამოღებაზე პასუხისმგებელი იგივე მუნიციპალური საწარმო
იქნება, რომელიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის შეიქმნება, რაც ხელს შეუწყობს
პარკირებიდან

ამოღებული

თანხების

მიმართვას

საზოგადოებრივი

ტრანსპორტის

გაუმჯობესებასა და სუბსიდირებაში.
გრძელვადიან პერსპექტივაში თელავის ტრანსპორტის სექტორის სტრატეგიული ხედვაა
ფეხითა და მოპედებით/ელექტროველოსიპედებით გადაადგილების ხელშეწყობა, რაც მოკლე
მანძილებზე გადაადგილების შემთხვევაში ტაქსებისა და კერძო მანქანების უფრო ჯანმრთელი
ალტერნატივაიქნება.

რადგანაც

თელავი

მთის

ფერდობზეა

განფენილი,

ველოსიპდით
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გადაადგილება

რთულია,

ამიტომ

განიხილება

მოპედები

მოსახლეობისთვის

და

ელექტროველოსიპედები ტურისტებისთვის.
შენობების სექტორი
შენობების სექტორში ემისიების ინვენტარიზაცია აჩვენებს, რომ თელავის შენობებიდან
სათბურის გაზების ემისიების 94% საცხოვრებელი შენობებიდან აედინება. ამიტომ ემისიების
შემცირების

20%-იანი

სექტორისთვის

ნიშნულის

პროგრამების

მისაღწევად

შემუშავება,

უმნიშვნელოვანესია

რომლებიც

ამ

საყოფაცხოვრებო

სექტორში

სპეციალური

ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების დანერგვასხელს შეუწყობს. ამავე დროს
გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ ენერგიის მოხმარება თელავში ისედაც დაბალია,
შენობები სრულად არ თბება და მოსახლეობის დიდი ნაწილი ენერგეტიკული სიღარიბის
პირობებშია. შესაბამისად,
ასეთი პროგრამები
მნიშვნელოვან მოსამზადებელ
სამუშაოებსსაჭიროებს, მათ შორის გარე დაფინანსების მოსაძიებლად დონორებთან მუშაობას,
საკანონმდებლო

ბაზისა

და

რეგულაციების

მოსახლეობასთან პირდაპირი მუშაობა შეძლოს.

დახვეწას,

რათა

მუნიციპალიტეტმა

თელავის მერია ითვალისწინებს, რომ ამ

გეგმის შემუშავებიდან 2020 წლამდე მხოლოდ 4 წელია დარჩენილი, და ამიტომ შესაძლოა, რომ
2020 წლისთვის ამ პროგრამების სრული ძალით განხორციელება ვერ მოესწროს. ამ შემთხვევაში
ემისიების შემცირების სამიზნე მაჩვენებლის მიღწევა 2025 წლისთვის გადაიდება.
უახლოეს ოთხ წელიწადში კი თელავის მერიის სტრატეგია გულისხმობს მუნიციპალურ
შენობებში

ენერგოდაზოგვისა

და

განახლებადი

ენერგიების

გამოყენების

მაქსიმალურ

ხელშეწყობას, რათა შეიქმნას მაგალითი მოსახლეობისა და სხვა კომერციულ შენობებისთვის.
გარდა ამისა, იგეგმება ენერგოდამზოგავი ღონისძიებების პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა იმ
რეზიტენტული შენობებისთვის, რომლებიც შედარებით ორგანიზირებულები არიან და
რომელთა თანადაფინანსების პროგრამები მერიას უკვე გააჩნია. ასეთი შენობებია ამხანაგობები
(კორპუსები).
თუმცა ემისიების შემცირების დასახული მიზნების მისაღწევად ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია
კერძო სახლებში ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის ღონისძიებების გატარება.
ამისათვის მერია შეიმუშავებს სპეციალურ პროგრამებსა და მიდგომებს და აქტიურად
ითანამშრომლებს

სახელმწიფო

სტრუქტურებთან,

ასევე

ფონდებთან

და

კერძო

ორგანიზაციებთან. გრძელვადიან პერსპექტივაში მერია ასევე იზრუნებს, რომ ქალაქის
მოსახლეობას

და სამშენებლო

ორგანიზაციებს

ადგილობრივ კლიმატურ

პირობებზე

დაფუძნებული სამშენებლო სტანდარტები მიაწოდოს და განუმარტოს მათი მნიშვნელობა
თბურ/საბიუჯეტო დანაზოგებთან მიმართებაში.
ქ.თელავში ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის თანახმად გატარდება შემდეგი
ღონისძიებები:
მუნიციპალურ შენობებში:
1. სხვენის თბოიზოლაციის გაკეთება ყველა მუნიციპალურ შენობებში;
2. განათების სისტემა დიოდური ნათურებით საბავშვო ბაღებში;
3. მზის კოლექტორების გამოყენება ბაგა-ბაღებში;
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რეზიდენტული

სექტორისთვის

მოკლე-ვადიან

პერსპექტივაში

მერია

იმუშავებს

ბინათმოსაკუთრეთა ამხანაგობებთან შემდეგი ღონისძიების დანერგვისთვის:
1. ბინებში დიოდური ნათურების გამოყენების პოპულარიზაცია;
2. საცხოვრებელ კორპუსებში საერთო ფართობების დათბუნება;
გრძელ-ვადიან პერსპექტივაში მუნიციპალიტეტი შეიმუშავებს პროგრამებსა და სქემებს კერძო
სახლების მეპატრონეებთან სამუშაოდ შემდეგი ტიპის ღონისძიბების დასანერგად:
1. კერძო სახლებში ისეთიენერგოეფექტურობის სამუშაოების გატარების ხელშეწყობა,
როგორიცაა სახურავების თბოიზოლაციადა ინფილტრაციის შემცირება;
2. განახლებადი ენერგიის წყაროების (მზის კოლექტორების) გამოყენების ხელშეწყობა
რეზიდენტულ შენობებში;
3. თელავის რაიონის კლიმატური პირობების შესაბამისი სამშენებლო სტანდარტების
დადგენა (საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან
ერთად) და მოსახლეობის ფართო მასებისა და სამშენებლო ორგანიზაციების
ინფორმირება.
კიდევ ორი სექტორი, რომლებიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია სათბურის გაზების ემისიების
შემცირების პროცესში არის ქალაქის გარე განათება და გამწვანება.
გარე განათების სექტორი
გარე განათების სექტორში დაგეგმილია ქალაქში არსებული ქუჩების განათებისათვის
გამოყენებული ყველა არაენერგოეფექტური ნათურის

ეფექტური დიოდური ნათურებით

ჩანაცვლება.

გამწვანების სექტორი
თელავის რეკრიაციული ზონების საერთო (50 ჰა) ფართობიდან 37.4ჰა -ზე ანუ მთლიანი
ფართობის 75%-ზე მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, რაც გამოწვეულია სხვადასხვა
მიზეზით, მათ შორის 2012 და 2014 წლებში მომხდარი ქარიშხალი, დაავადებები (ფიჭვების
ხმობა) და სხვ. აქედან გამომდინარე გამწვანების ღონისძიებების გატარება მნიშვნელოვანია
არამარტო ნახშირორჟანგის შთანთქმის წყაროს გაზრდის თვალსაზრისით, არამედ ზოგადად,
საცხოვრებელი და რეკრეაციული პორობების გაუმჯობესების მიზნით.
წინანმდებარე სტრატეგიაში დაგეგმილი ღონისძიება ქალაქის სხვადასხვა ადგილებში, მათ
შორის 2012 წელს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ რეკრიაციულ ზონებში
ნარგავების გაშენებას (სამუშაოების ჩატარების დრო ხუთ წელს მოიცავს) გულისხმობს.
კონკრეტულად, ყოველწლიურად ქალაქში 2 ჰა ფართობზე გაშენდება ნარგავები, შედეგად 2020
წლისთვის ქალაქს შეემატება 10 ჰა გამწვანებული ფართობი.
ნარგავების მიერ ემისიების შთანთქმა ჯერ კიდევ

2020 წლისთვის ამ ახალი

დაბალი იქნება, მაგრამ ნარგავების

ზრდასთან ერთად შთანთქმული ნახშირორჟანგის მნიშვნელობებიც გაიზრდება.
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ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის შემაჯამებელი სურათი:
ქ. თელავის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია არ
გულისხმობს ფიქსირებული საბაზისო წლის გამოყენებას, რომელიც შეიძლება ქალაქის
განვითარების
პროცესის
შემარფერხებელი
აღმოჩნდეს
და
ქალაქის
მიერ
აღებულივალდებულებების

შესრულებას

ხელი

შეუშალოს.

წინამდებარე

დოკუმენტში

გამოყენებული მეთოდოლოგია ქვეყნის და განხილული ქალაქის განვითარების პერსპექტივას
და

2020

წლისათვისემისიების

(ენერგომატარებლებზე

მოთხოვნის

ზრდის

შედეგად)

აუცილებელ ზრდას ითვალისწინებს. ეს ზრდა ტრადიციული გზით განვითარების (BAU)
სცენარშიგანიხილება,
ღონისძიებებისა და

რომლის
მიმართაც
ემისიებისშემცირებახდება
სხვადასხვა
საპროექტო წინადადებების განხორციელების შედეგად. უფრო

დეტალურად ტრადიციული გზით განვითარების სცენარისმეთოდოლოგია ტრანსპორტის
თავშია განხილული.
ქვემოთ მოყვანილია ინვენტარიზაციის ჯამური შედეგები 2014 და 2020 წლებისთვის და
ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმაში გათვალისწინებული ღონისძიებების მიერ
დაზოგილი ემისიების შეფასება. როგორც ცხრილებიდან ჩანს, თელავის ენერგეტიკის მდგრადი
განვითარების გეგმის მიხედვით დაიზოგება 6 308 ტონა ემისია CO2-ის ეკვივალენტში, რაც 2014
წლის ემისიების 28.0%-ს, ხოლო 2020 წლის 20.6%-ს შეესაბამება.
ცხრილი 5. სათბურის გაზების ემისიები ქ. თელავში 2014 წელს და 2020 წელს
სექტორი

2014

(ტონა CO2 ეკვ.)

2020 (BAU)

ტრანსპორტი

10 143

13 794

შენობები

12 190

16 578

173

228

22 505

30 600

გარე განათება
სულ

ცხრილი 6. ემისიების დაზოგვები თელავის მდგრადი განვითარების გეგმის მიხედვით სხვადასხვა სექტორში
სექტორი

დაზოგვა (ტონა CO2ეკ)

ტრანსპორტი

1 430

შენობები

4 501

გარე განათება

111

გამწვანება

266

სულ

6 308

ცხრილი 6-დან ჩანს, რომ ემისიები ყველაზე მეტად (71.4%) შენობების სექტორშიდან იზოგება.
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2014
1%
0%

45%
54%

Transport / ტრანსპორტი
Buildings / შენობები
Public Lighting / გარეგანათება

ნახ. 6-ზე ნაჩვენებია ემისიების გადანაწილება სექტორების მიხედვით 2014 საბაზისო წელს,
ხოლონახ. 7და

ნახ. 8-ზე ნაჩვენებია სხვადასხვა სექტორში ემისიებისზრდა

BAU

და

ენერგეტიკისმდგრადიგანვითარებისგეგმის(SEAP)სცენარებისთვის.

2014
0%
1%

45%
54%

Transport / ტრანსპორტი
Buildings / შენობები
Public Lighting / გარეგანათება

ნახ. 6. ემისიების გადანაწილება სექტორების მიხედვით 2014წელს.
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ნახ. 7. ემისიების ზრდა BAU და ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის(SEAP) სცენარების მიხედვით
ტრანსპორტის სექტორში

ნახ. 8. ემისიების ზრდა BAU და ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის(SEAP) სცენარების მიხედვით
შენობების სექტორში
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ნახ. 9. ემისიების ზრდა BAU და ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის(SEAP) სცენარების მიხედვით გარე
განათების სექტორში

3

ტრანსპორტი

3.1 სექტორისმიმოხილვა
ქალაქი თელავი კახეთის რეგიონში ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქი, მნიშვნელოვანი
სატრანსპორტო კვანძი, სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო და კულტურული ცენტრია.
თელავში რეგისტრირებული მოსახლეობა დაახლოებით 21 500 ადამიანს შეადგენს და
დაყოფილია 5 ტერიტორიულ ერთეულად - 1. აღმოსავლეთ თელავი 2. ცენტრალური თელავი 3.
ძველი თელავი 4. ალაზანი კავკასიონი 5. დასავლეთ თელავი.
თელავის საერთო ფართობი 784 000 კვ. მ-ია. ქალაქ თელავში არის 165 ქუჩა და 109 ჩიხი, აქედან
5 ქუჩა არის ტრანზიტული მნიშვნელობის, საერთო სიგრძით 11 კმ. რეგიონალური
მნიშვნელობის გზებში შედის 3 ქუჩა საერთო სიგრძით 7 კმ. ქალაქის ტერიტორიაზე არის 15
საავტომობილო ხიდი. თელავის ქუჩების ნაწილი საჭიროებს სრულ, ხოლო ნაწილი ნაწილობრივ რეაბილიტაციას. შუქნიშნები ამჟამად ქალაქის ტერიტორიაზე არსად არ
ფუნქციონირებს.
ქალაქის მდებარეობა (რეგიონის ცენტრალური და ძირითადი საავტომობილო გზების კვეთა) და
შემოვლითი გზის უმოქმედობა განაპირობებს რეგიონში მოძრავი ძირითადი სატრანსპორტო
საშუალებების ყოველდღიურ გადაადგილებას ქალაქის ცენტრზე გავლით, ასევე ქალაქის
საგზაო დაგეგმარება და ძირითადი ინფრასტრუქტურის განლაგება განაპირობებს ქალაქის
ძირითადი ტრანსპორტის ცენტრალურ უბანში მოძრაობას. ქალაქის მოსახლეობის საკმაოდ
დიდი ნაწილი დაკავებულია საავტომობილო ბიზნესით (მეორადი ავტომობილების ყიდვაგაყიდვა), რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ქალაქში მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების რიცხვს.
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საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და გადაადგილების მარშრუტების სიმცირე, ასევე ქალაქის
განლაგება, რომელიც მთის ფერდზეა განლაგებული, ამცირებს ფეხით მოსიარულეთა რიცხვს
და იწვევს სატრანსპორტო საშუალებების რიცხვის კატასტროფულ ზრდას ქალაქის შიგნით, რაც
უკვე აისახება ქალაქში არსებული საცობების სახით. ამას კი შედეგად მოჰყვება ემისიების
ზრდა, გარემოს დაბინძურება და გადაჭარბებული ხმაური ქალაქის ტერიტორიაზე. ამჟამად
ქალაქის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი გადაადგილდება ტაქსით ან საკუთარი
ავტომანქანით, რაც ასევე განპირობებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და
გადაადგილების მარშრუტების სიმცირით. რეგიონის ტურისტული პოტენციალიდან და
ქალაქის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე დიდია თელავის როგორც ტურისტული ქალაქის
როლი რეგიონში და ტურიზმის განვითარებისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს ქალაქის
განტვირთვა ზედმეტი სატრანსპორტო საშუალებებისაგან.
თელავში

ფუნქციონირებს

10

აგს

(ავტო

გასამართი

სადგური)

და

5

აგგს

(ავტო

გაზ გასამართი სადგური). უახლოეს მომავალში 1 აგგს დაემატება.
2014 წლის მონაცემებით ქალაქის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად დაახლოებით 18 000
ერთეული სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს, ტრანზიტული მანქანების ჩათვლით.
ენერგეტიკის მდგრადი განვიტარების გეგმაში განხილულია მხოლოდ ქალაქის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული ტრანსპორტის მოძრაობა ქალაქის შიგნით. დაწვრილებითი ინფორმაცია
საწვავის ტიპების მიხედვით 2014 წლებში რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებების
შესახებ

მოცემულია

ქვემოთ

მოყვანილ

ცხრილებზე

(მონაცემები

აღებულია

შშს-ს

მონაცემებისა11 და2014 წელს EC-LEDS-ის პროექტის ფარგლებში ჩატარებული მოსახლეობის
გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით12).

18

0

15

34

13

9

დიზელზემომუშავე

158

9

0

110

50

281

235

2426

0

0

36

480

65

49

ტაქსი

ავტობუსი

დიდისატვირთომანქანები

2192

მცირესატვირთომანქანები ( 2
ტონამდეთვირთზიდვის )

მუნიციპალიტეტისმომსახურეა/სა
ტრანსპორტოსაშუალებები

ბენზინზემომუშავე

ავტოსატრანსპორტოსაშუალებები

მიკროავტობუსი (სამგზავრო )

მსუბუქიმანქანები(ტაქსისდამუნი
ც.ა/სატრანსპორტოსაშუალებების
გარდა)

ცხრილი 7.ქ. თელავში მუდმივ მფლობელობაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2014 წელს

რაოდენობასაწვავისტიპისმიხედვი
თ

ბუნებრივაირზემომუშავე
11

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ გააჩნია ინფორმაცია რეგისტრირებული ტრანსპორტის შესახებ

ქალაქის დონეზე, მას აქვს ინფორმაცია მთლიანად თელავის რეგიონში რეგისტრირებულ ტრანსპორტზე, ამიტომ ამ
მონაცემების დაყვანა ქალაქის დონეზე განხორციელდა EC-LEDS გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით.
12"EC-LEDS

Knowledge, Attitude and Behavior Baseline Survey", USAID's "Enhancing Capacity for Low Emission Development
Strategies (EC-LEDS) Clean Energy Program", prepared by Winrock International Georgia, August 2014
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4776

სულ

27

0

161
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359

293

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო და EC-LEDS გამოკითხვების შედეგები

თელავში
საზოგადოებრივიტრანსპორტიმოძრაობსკერძომიკროავტობუსებისდასამარშრუტოხაზებისსახი
თ.

აქ

იგულისხმებაროგორცქალაქითელავისსამარშრუტოხაზებზემოძრავიმიკროავტობუსები,ასევერა
იონულისამარშრუტოხაზებისმიკროავტობუსებიც,
რომლებიცასევეყოველდღიურადმოძრაობენქალაქითელავისტერიტორიაზე.
ქალაქში რეგისტრირებული ავტობუსებისა და მიკრო-ავტობუსებისათვის საწვავის მოხმარების
გამოსათვლელად გამოყენებულ იქნა მხოლოდ ის ტრანსპორტი, რომელიც მოძრაობს ქალაქის
შიგნით

შიდა

მარშრუტებზე,

დანარჩენი

ტრანსპორტი

ან

მოძრაობს

ქალაქის

გარეთ

მარშრუტებზე, ან მოძველებულია და აღარ გამოიყენება. თვითონ ქალაქის შიგნით არის ორი
სამარშრუტო ხაზითითოეულ მარშრუტზე 2 მიკროავტობუსით. ქალაქის შიდა მარშრუტზე
ერთიმგზავრის ღირებულება შეადგენს 0.50 ლარს. 2014 წელს ქალაქში მოძრავი მიკროავტობუსების რაოდენობა მოცემულია შემდეგ ცხრილში.
ცხრილი 8. 2014 წელს ქალაქში გადაადგილებადი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი
ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

ავტობუსები

მიკრო ავტობუსები

დიზელზე მომუშავე

0

4

წყარო: ქ.თელავის მერიის ეკონომიკის განვითარების სამსახურის ტრანსპორტის განყოფილება

სხვადასხვატიპისტრანსპორტისმიერსაწვავისმოხმარებისადაგავლილი

მანძილისმონაცემები,

რომლებიც საწვავის მოხმარების შესაფასებლადიქნაგამოყენებული მოცემულიაცხრილი 9-ში:

მიკროავტობუსი (სამგზავრო )

ტაქსი

მცირესატვირთომანქანები ( 2
ტონამდეთვირთზიდვის )

დიდისატვირთომანქანები

წლიურიკილომეტრაჟი ( კმ/მანქანა )
1
მანქანისსაწვავისსაშუალოხარჯიბენზინზე(ლ/100კმ)
1
მანქანისსაწვავისსაშუალოხარჯიდიზელზე(ლ/100კმ)
საწვავისსაშუალოხარჯიბუნებრივაირზე ( კუბ.მ./100
კმ )

მუნიციპალიტეტისმომსახურეა/სა
ტრანსპორტოსაშუალებები

ავტოსატრანსპორტოსაშუალებები

მსუბუქიმანქანები(ტაქსისდამუნი
ც.ა/სატრანსპორტოსაშუალებების
გარდა)

ცხრილი 9.თელავის ტრანსპორტის მახასიათებლები

7900

5500

43800

10950

7300

3650

9.5

10

12

10

12

30

10

10

10

8

10

25

12

10

12

30

9

წყარო: ავტო გასამართი სადგურების და მძღოლების გამოკითხვების შედეგების შედარება
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3.2 მეთოდოლოგია

ტრანსპორტის სექტორისთვისისევე, როგორც სხვა სექტორებისთვისაც საბაზისო წლად
არჩეულია 2014 წელი.
სათბურის გაზების ემისიებიგამოთვლილია კლიმატის ცვლილების სამთავრობოთაშორისი
საბჭოს

(IPCC)

მეთოდოლოგიის

სექტორული

მიდგომის

ადგილობრივი

დონისთვის

ადაპტირებული ფორმულით, რომელიც ემყარება საწვავის ფაქტიური მოხმარების შესახებ
მონაცემებს.
ნახშირორჟანგის ემისიაj(გგCO2) =

i {საწვავის ფაქტიური მოხმარებაji(ერთეული)
x საწვავის კალორიულობაi(მგვტ.სთ13/ერთეულზე)
x ნახშირბადის ემისიის ფაქტორი (ტC/მგვტ.სთ)/1000
x დაჟანგული ნახშირბადის წილი i}
x 44/12,
სადაც ქვედა ინდექსი j მიუთითებს დარგს, ქვედა ინდექსი i კი მიუთითებს საწვავის ტიპს.
სხვა გაზებისათვის სექტორული მიდგომით ემისიები გამოთვლილ იქნა ფორმულით:
სათბურის გაზის ემისიაj(გგ გაზი) =

i {[საწვავის ფაქტიური მოხმარებაji (ერთეული)
x საწვავის კალორიულობაi (მგვტ.სთ/ერთეულზე)
x გაზის ემისიის ფაქტორი ji (ტგაზი/მგვტ.სთ)/1000].
გამოთვლებისას გამოყენებულია ნახშირბადის ემისიის ფაქტორების (ენერგიის ერთეულის
წილად მოსული ნახშირბადის ემისია) და გადამყვანი კოეფეციენტების (საწვავის წვის კუთრი
სითბოს ანუ იგივე კალორიულობის) ტიპიური მნიშვნელობები IPCC 1996-დან.
ცხრილი10. გადამყვანიკოეფიციენტებიდანახშირბადისემისიისფაქტორებისხვადასხვატიპისსაწვავისათვის

საწვავის ტიპი

13

ერთეული

გადამყვანი

ნახშირბადის

კოეფიციენტი

ემისიის ფაქტორი

(მვტ.სთ/ერთეული)

(ტონა C/ მგვტ.სთ)

ბენზინი

1000 ლიტრი

0.0095

0.247

დიზელის საწვავი

1000 ტონა

0.0107

0.267

თხევადი გაზი

1000 ტონა

0.0132

0.227

ბუნებრივი გაზი

1 მილიონი მ

0.00935

0.202

შეშა

1000 მ

0.0021

--

3

3

IPCC-სმეთოდოლოგიაშისაბაზისოენერგიისერთეულიარისტერაჯოული, ხოლო SEAP მეთოდოლოგიით - მგვტ.სთ,

ამიტომწინამდებარედოკუმენტში ყველგან გამოიყენებამგვტ.სთ.
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ელექტროენერგიისთვის გამოყენებულ იქნა 2014 წელს ქსელის საშუალო ემისიის ფაქტორი 0.104 კგ CO2/კვტ.სთ.
საწვავში არსებული ნახშირბადის მცირე ნაწილი წვისას არ იჟანგება, თუმცა ამ ნახშირბადის
უდიდესი ნაწილი მოგვიანებით იჟანგება ატმოსფეროში. გამოთვლებისას იგულისხმება, რომ
ნახშირბადი, რომელიც დაუჟანგავი რჩება, განუსაზღვრელად დიდხანსინახება. 2006-2011
წლების ინვენტარიზაციაში გამოყენებული დაჟანგული ნახშირბადის წილის IPCC-ის მიერ
რეკომენდებული ტიპიური მნიშვნელობები მოყვანილიაცხრილი 11-ში.
ცხრილი 11. დაჟანგული ნახშირბადის წილი სხვადასხვა საწვავისთვის
საწვავი

დაჟანგული ნახშირბადის წილი

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები

0.990

ბუნებრივი გაზი

0.995

სხვა გაზების ემისიების ფაქტორები კი ტრანსპორტის სექტორისთვის მოცემულია
ცხრილი 12 -ში.
ცხრილი 12.მეთანის და აზოტის ქვეჟანგის ემისიის ფაქტორები ტრანსპორტის სექტორისთვის (კგ/მგვტ.სთ)
სათბურის გაზი

ბენზინი

დიზელი

ბუნებრივი აირი

CH4

0.072

0.018

0.18

N2O

0.002

0.002

0.0004

მეთანისა და აზოტის ქვეჟანგის ნახშირორჟანგის ეკვივალენტში გადასაყვანად გამოყენებულია
ამ გაზების გლობალური დათბობის პოტენციალის მნიშვნელობები (გდპ).
ცხრილი 13.მეთანისა და აზოტის ქვეჟანგის გლობალური დათბობის პოტენციალი

გაზი

სიცოცხლის ხანგრძლივობა,
წელი

100-წლიანი გდპ

CH4

12±3

21

N2O

120

310

სპეციალურად აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების ქალაქებისთვის ევროკავშირის
გაერთიანებული კვლევების ცენტრის (Joint Resesarch Centre JRC) მიერ შემუშავებულ იქნა
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სახელმძღვანელო დოკუმენტი14, რომლის მიხედვითაც ამ ქალაქებს არჩევანი ეძლევათ
ემისიების სავალდებულო შემცირება შემდეგი სამი ალტერნატული მიდგომითგანსაზღვრონ:
1. შემცირება ფიქსირებული საბაზისო წლის სრული ემისისების მიმართ
2. ერთ სულზე ემისიების შემცირება ფიქსირებული წლის ემისიების მიმართ
3. შემცირება ბიზნესის ტრადიციული გზით განვითარების (Business As Uual – BAU)
სცენარის მიერ 2020 წლისთვის პროექცირებული ემისიების მიმართ.
თელავის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმაში გამოყენებულია ემისიების შემცირების
გამოთვლა BAU სცენარის მიმართ. აღნიშნული სახელმძღვანელო დოკუმენტი აღწერს ამ
სცენარის აგების ორ შესაძლო ვარიანტს. ესენია:
1. ქალაქსშეუძლიაშეიმუშაოსსაკუთარიმეთოდოლოგია, რომელიცშემდგომშეფასდებაJRCსმიერ.
2. ქალაქსშეუძლიაგამოიყენოსაღნიშნულსახელმძღვანელოდოკუმენტშიმითითებულიერო
ვნულიკოეფიციენტები.
ესკოეფიციენტებიშემუშავებულიქნაემისიებისმონაცემთაბაზისგამოყენებითგლობალურ
იატმოსფერულიკვლევებისთვის(EDGAR) პროექტშიCIRCE15. ასევეგამოყენებულიქნა
POLES (Prospective Outlook for the Long term Energy Systems)16მეთოდი,
რომელიცითვალისწინებსენერგიისმოხმარებისზრდასმოსახლეობისადაეკონომიკისზრდ
ისგამო. საბაზისოწელზედაყრდნობით BAU სცენარიგამოთვლისემისიებისდონეს 2020
წლისთვისიმდაშვებით,
რომმოსახლეობის,
ეკონომიკის,
ტექნოლოგიებისადაადამიანთაქცევისმიმდინარეტენდენციებიგაგრძელდებადაარიქნება
გატარებულიემისიებისშემცირებისადგილობრივიანეროვნულიღონისძიებები17.
თელავისთვის გამოყენებულ იქნა მეორე მიდგომა, ანუ JRC კოეფიციენტები, რომლების
მიხედვიტაც 2020 წლისთვის 2014 წლის ემისიები გაიზრდება 36%-ით.
ინვენტარიზაციისა და საბაზისო სცენარის აგებისთვის USAID-ის მიერ დაფინანსებული
„დაბალემისიებიანი

განვითარების

შესაძლებლობათა

გაძლიერება

/

პროგრამის“ მიერ შემუშავებული იქნა მარტივი, ექსელზე დაფუძნებული

სუფთა

ენერგიის

პროგრამა muni-

EIPMP (მუნიციპალური ემისიების ინვენტარიზაცია, პროექცია და შერბილების ღონისძიებების
დაგეგმვა), რომელიც გამოყენებულ იქნა თელავის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების
სამოქმედო გეგმის შესაქმნელად. ამ პროგრამის გამოყენებით შესაძლებელია საბაზისო სცენარის

14"HOW

TO DEVELOP A SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP) IN THE EASTERN PARTNERSHIP AND
CENTRAL ASIAN CITIES" ─ GUIDEBOOK, European Commission Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport,
Luxembourg: Publications Office of the European Union © European Union, 2013
15U.M. Doering, G. Janssens-Maenhout, J.A. van Aardenne, V. Pagliari (2010), CIRCE report D.3.3.1, Climate Change and Impact
Research in the Mediterranean Environment: Scenarios of Future Climate Change IES report 62957.A. Pozzer, P. Zimmermann, U.M.
Doering, J. van Aardenne, H. Tost, F. Dentener, G. Janssens- Maenhout, and J. Lelieveld, Effects of business-as-usual anthropogenic
emissions on air quality, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 12, 8617-8676, 2012, doi:10.5194/acpd-12-8617-2012
16 Russ, P., Wiesenthal, T., van Regenmorter, D., Ciscar, J. C., 2007. Global Climate Policy Scenarios for 2030 and beyond. Analysis of
Greenhouse Gas Emission Reduction Pathway Scenarios with the POLES and GEM-E3 models, JRC Reference report EUR 23032 EN.
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1510
17

JRC Report, ”An approach with a Business-as- Usual scenario projection to 2020 for the Covenant of Mayors from the Eastern
Partnership”, 2012. http://edgar.jrc.ec.europa.eu/com/JRC-IES_CoM-East_report_BAUprojections2.pdf
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შექმნა როგორც JRC კოეფიციენტებზე დაყრდნობით, ასევე ნებისმიერი სხვა ეროვნული
კოეფიციენტების გამოყენებით. რადგანაც თელავის გეგმის შექმნის დროს ეროვნული BAU
სცენარი ჯერ არ არსებობდა, გამოყენებულ იქნა JRC კოეფიციენტები.

3.3 საბაზისოწლის (2014წ)
ინვენტარიზაციადასათბურისგაზებისემისიებისსაბაზისოსცენარი (20152020 წწ)

თელავის ტრანსპორტის სექტორის სტრუქტურა და საბაზისო წლის ინვენტარიზაცია
დაფუძნებულია 2014 წლის მონაცემებზე და განიხილავსშემდეგი სახის ტრანსპორტს:




მუნიციპალიტეტისმომსახურემანქანები;
საზოგადოებრივიტრანსპორტი (ავტობუსები, მიკრო-ავტობუსებიდატაქსები);
კერძოდაკომერციულიტრანსპორტი.

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგიის თანახმად არ
განიხილება საწვავის მოხმარება ნავიგაციის, საჰაერო მიმოსვლისა და რკინიგზის მიერ,
რადგანაც ამ საშუალებებით გადაადგილება არ ექცევა ქალაქის ტერიტორიულ ფარგლებში.
2014 წელს თელავის ტრანსპორტის სექტორში საწვავის მოხმარებამ დაახლოებით 44.2 ათასი
მგვტ.სთ შეადგინა.
ცხრილი 14. თელავის ტრანსპორტის სექტორში ენერგიის საბოლოო მოხმარება (მგვტ.სთ) – 2014
ქვესექტორი

ბუნებრივი
აირი

კერძო და კომერციული ტრანსპორტი
ჯამი

ბენზინი

სულ

52

91

143

4 904

642

343

5 890

17 119

5 705

15 360

38184

22 023

6 399

15 795

44 217

მუნიციპალური სატრანსპორტო პარკი
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

დიზელი

0

2014 წელს სათბურის გაზების ემისიამ ტრანსპორტის სექტორიდან დაახლოებით 10.1 ათასი
ტონა CO2-ის ეკვივალენტი შეადგინა.
ცხრილი 15. თელავის ტრანსპორტის სექტორიდან სათბურის გაზების ემისია CO2-ის ეკვივალენტში (ტონა) – 2014
ქვესექტორი
მუნიციპალური სატრანსპორტი
პარკი
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი

ბუნებრივი
აირი
0
1 005

დიზელი

ბენზინი

სულ

14

23

37

170

85

1 260

22

კერძო და კომერციული ტრანსპორტი
ჯამი

3 507

1 512

3 827

8 846

4 511

1 682

3 913

10 143

JRC კოეფიციენტების მიხედვით, რადგანაც საბაზისო წელი 2014-ია, ემისიები 2020 წლისთვის
36%-ით გაიზრდება. შესაბამისად, ზრდის საბაზისო სცენარის მიხედვით, 2020 წლისთვის
სათბურის გაზების ემისიებმატრანსპორტის სექტორიდან დაახლოებით 13.8 ათასი ტონა CO2-ის
ეკვივალენტი შეადგინა.
ტრანსპორტის სექტორში ემისიების ზრდა მოცემულია შემდეგ ნახაზზე.

ნახ. 10. ტრანსპორტის სექტორიდან სათბურის გაზების ემისიების ტრენდი BAU სცენარით

3.4 თელავისტრანსპორტისსექტორიდანემისიებისშემცირებისსამოქმედოგეგმა
ქ.თელავი საქართველოს

სხვა ქალაქებთან შედარებით

ხასიათდება

კერძო

მანქანების

მფლობელობის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლებით. EC-LEDS გამოკითხვების შედეგად თელავის
მოსახლეობის 22%-ს ჰყავს ავტომანქანა, მაშინ როდესაც მაგალითად თბილისში ეს მაჩვენებელი
25%-ია. შესაბამისად, კერძო მანქანა გადაადგილების ყველაზე პოპულარული საშუალებაა. ასევე
პოპულარულია ტაქსით გადაადგილება, რომელიც მანძილების სიმცირის გამო, საკმაოდ იაფია.
ეს უკვე იწვევს მოძრაობის გადატვირთვას, საცობებს და შედეგად ჰაერის დაბინძურებას.
ამიტომ ამ გეგმის ტრანსპორტის სექტორის სტრატეგიული ხედვაა კერძო მანქანების
ალტერნატიული გადაადგილების საშუალებების შექმნა და ხელშეწყობა, რაც მოიცავს
საზოგადოებრივ

ტრანსპორტს,

ფეხითა

და

მოპედებით/ელექტროველოსიპედებით

გადაადგილების ხელშეწყობას.
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ქალაქი თელავი თვითმმართველი ქალაქი 2014 წელსგახდა, მანამდე იგი იყო თელავის
მუნიციპალიტეტის ნაწილი და მას არ გააჩნდა საკუთარ ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის რეგულირების უფლება. საზოგადოებრივი ტრასნპორტი რეგულირდებოდა
კერძო სექტორის მიერ, რომელიც თავად შეიმუშავებდა როგორც მარშრუტებს, ასევე
ტრანსპორტთან დაკავშირებულ სხვა პოლიტიკას. თვითმმართველ ქალაქად გადაკეთების
შემდეგ
თელავს
მიენიჭა
უფლება
ტრანსპორტიდაარეგულიროს, ამიტომ ეს

საზოგადეობრივი
პრიორიტეტულია

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმაში.
ქალაქ

თელავის

ენერგეტიკისმდგრადიგანვითარებისსამოქმედოგეგმითგათვალისწინებულიღონისძიებებისგანხ
ორციელებისშედეგადსაბაზისო

სცენართან

შედარებით

CO2-ის

გამოყოფატრანსპორტისსექტორიდან 2020 წლისთვისშემცირდება1 430ტონაCO2ეკ.-ით. ყველა
ღონისძიება გატარდებაქ.თელავის მერიის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების,
სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის
სამსახურის მიერ.
ცხრილი 16. ტრანსპორტის სექტორის სამოქმედო გეგმა
პასუხისმგებელი
დეპარტამენტი,

და

ის

თავის
ტერიტორიაზე
მიმართულება ყველაზე

ძირითადი ღონისძიებები ცალკეულ სექტორში

პირი ან

დაწყების და

კომპანია (იმ

დასრულების

შემთხვევაში თუ

თარიღი

ღირებულება

საქმიანობიდან

სა

მოსალოდნელი

მო

ენერგიის
დანაზოგი

ჩართულია მესამე

(მგვტ.სთ)

მხარე)
ქ.თელავის მერიის
ქონების მართვის,
ეკონომიკური
განვითარების,
საქმიანობა PB1. საზოგადოებრივი მუნიციპალური

სტატისტიკის,

ტრანსპორტის ქსელის შექმნა და მარშრუტების

ინფრასტრუქტურის,

დაგეგმარება.

სივრცითი

2015-2016

1 380 000 GEL

მოწყობის,
არქიტექტურის და
მშენებლობის
სამსახური

რივი
ტი

1 735
ქ.თელავის მერიის
ქონების მართვის,
ეკონომიკური
განვითარების,
სტატისტიკის,
საქმიანობა PB2. გადასაჯდომი სადგურის მოწყობა

ინფრასტრუქტურის,

2015-2016

600 000 GEL

სივრცითი
მოწყობის,
არქიტექტურის და
მშენებლობის
სამსახური

24

შ

ს და
ს
ბა

ქ.თელავის მერიის
ქონების მართვის,
ეკონომიკური
საქმიანობაUP1.
ტრანსპორტისინფრასტრუქტურისაღდგენადაგანვითარება:


გზის საფარის აღდგენა და რეაბილიტაცია.

გზაჯვარედინების მოწყობა

საგზაო ნიშნების მონტაჟი

სტატისტიკის,
ინფრასტრუქტურის,
სივრცითი

601
2015-2106

2 600 000 GEL

2018-2020

1 912 000 GEL

2015-2020

---

3 443

2015-2016

56 000 GEL

286

მოწყობის,
არქიტექტურის და
მშენებლობის
სამსახური
ქ.თელავის მერიის
ქონების მართვის,
ეკონომიკური
განვითარების,
სტატისტიკის,
ინფრასტრუქტურის,
სივრცითი
მოწყობის,
არქიტექტურის და

ს და

ს

განვითარების,

საქმიანობა UP2. შემოვლითი გზის მოწყობა.

ბა

მშენებლობის
სამსახური,
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს
საქართველოს
საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი
ქ.თელავის მერიის
ქონების მართვის,
ეკონომიკური
განვითარების,

საქმიანობა PRT1.
მოპედებისადაფეხითმოსიარულეთახელშეწყობა

სტატისტიკის,
ინფრასტრუქტურის,
სივრცითი
მოწყობის,
არქიტექტურის და

ტი

მშენებლობის
სამსახური
ქ.თელავის მერიის
ქონების მართვის,
ეკონომიკური
საქმიანობა PRT2. პარკინგის სისტემის მოწყობა

განვითარების,
სტატისტიკის,
ინფრასტრუქტურის,
სივრცითი
მოწყობის,

25

არქიტექტურის და
მშენებლობის
სამსახური
6 065

3.5 ღონისძიებებისდეტალურიაღწერა

1. საქმიანობა PB1. საზოგადოებრივი მუნიციპალური ტრანსპორტის ქსელის შექმნა და
მარშრუტების დაგეგმარება. ღონისძიება გულისხმობს ელექტრო ან ჰიბრიდული ტიპის
ავტობუსებით დაკომპლექტებული მუნიციპალური საწარმოს შექმნას. ავტობუსები
ხანდაზმულ

და

შეზღუდული

გადაადგილებაზეციქნებამორგებული.

შესასძლებლობის
ამასთან

ერთად

მქონე
შემოღებული

პირების
იქნება

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ერთიანი გადახდის ქსელი და მოწყობილი იქნება
ავტობუსების გაჩერებები. გაჩერებებებზე დაყენდება ელექტრონული აბრები
და
გატარდება სხვა ღონისძიებები, რაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კომფორტულობას
და მიმზიდველობას გაზრდის.
მარშრუტების შესაძლო დაგეგმარება მოცემულია შემდეგ ცხრილში:
ცხრილი 17. ავტობუსების მარშრუტების დაგეგმარება
მარშრუტის მიმართულება

სადგური-მშვიდობის ქუჩა-რუსთაველის

მარშრუტის

გაჩერებების

მგზავრების საშუალო

სიგრძე კმ

ოდენობა

დრო

15კმ

25

40 წთ

15კმ

25

40წთ

15კმ

20

40წთ

გამზირი ჭავჭავაძის გამზირი ქეთევან
წამებულის გამზირი-უნივერსიტეტისაავადმყოფო-ერეკლე 2 გამზირი-სადგური
სადგური-ალაზნის გამზირი-ქეთევან წამებულის
გამზირი-ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩა-დავით
რექტორის ქუჩა-ქართული უნივერსიტეტის ქუჩასაავადმყოფო-გიორგი ლეონიძის ქუჩა-სამხედრო
დასახლება თამარ მეფის ქუჩა-ჭავჭავაძის გამზირი
ალაზნის გამზირი-სადგური
სადგური-კავკასიონის ქუჩა-აღმაშენებლის ქუჩა
გომბორის გადასახვევი-ჭავჭავაძის გამზირითამარმეფის ქუჩა გიორგი ლეონიძის ქუჩაუნივერსიტეტი ალაზნის გამზირი სადგური
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ავტობუსების საჭირო ოდენობა და შეძენის სავარაუდო ღირებულება მომცემულია შემდეგ
ცხრილში.
ცხრილი 18. ავტობუსების რაოდენობა და ღირებულება
მარშრუტების რეაოდენობა

3

ავტობუსების სიხშირე

ყოველ 20 წუთში

ავტობუსების ოდენობა ერთ მარშრუტზე

2

ავტობუსების საერთო ოდენობა

6 ძირითადი და 1სარეზერვო

1 ავტობუსის სავარაუდო ღირებულება

120 000 ლარი

ავტობუსების სავარაუდო ჯამური ღირებულება

840 000ლარი

ავტობუსების გაჩერებების მოწყობის დეტალები მოცემულია შემდეგ ცხრილში.
ცხრილი 19. ავტობუსების გაჩერების მოწყობა
მარშრუტის

გაჩერებების საერთო

ერთი გაჩერების

გაჩერებების მოწყობის

რაოდენობა

რაოდენობა

მოწყობის სავარაუდო

სავარაუდო ჯამური

ღირებულება

ღირებულება

9000 ლარი

540 000 ლარი

3 მარშრუტი

60 გაჩერება

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სამართავად შეიქმნება მუნიციპალური საწარმო (შპს),
რომელსაც ასევე პარკირების პოლიტიკის გატარებადაევალება, რაც შესაძლებელს გახდის
პარკირების შემოსავლებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესებას.
ემისიების შემცირების გამოსათვლელად დაშვებულ იქნა, რომ აღნიშნული ღონისძიებებით და
ასევე შემდეგი ღონისძიებით (საქმიანობა PB2) კერძო ტრანსპორტის გადაადგილება (ტაქსების
ჩათვლით) დაახლოებით 5%-ით შემცირდება, ხოლო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
გადაადგილება შესაბამისად გაიზრდება, რაც ემისიებს 2020 წლისთვის საბაზისო სცენართან
შედარებით დაახლოებით 391 ტონით შეამცირებს.
საქმიანობა PB2. გადასაჯდომი სადგურის მოწყობა
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის აწყობასთან ერთად მნიშვნელოვანია შეიზღუდოს
გარედან შემომავალი ქალაქთაშორისი მარშრუტების მოძრაობა ქალაქის ტერიტორიაზე.
ამისათვის საჭირო იქნება გადასაჯდომი სადგურის მოწყობა, სადაც მოხდება საქალაქთაშორისო
მარშრუტებიდან ქალაქის შიდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გადაჯდომა. ეს განტვირთავს
მოძრაობას ქალაქის შიგნით. სადგური შეიძლება მოეწყოს ალაზნის გამზირისა და შემოვლითი
გზის კვეთასთან. აქვე შეიძლება განთავსდეს ავტობუსების გარაჟი და ელექტრო ავტობუსების
დატვირთვის ადგილები. ღონისძიების სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა მოცემულია შემდეგ
ცხრილში.
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ცხრილი 20. სადგურების მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა
მშენებლობის სავარაუდო ღირებულება

500 000ლარი

მინიმალური სივრცე (კვადრატული მეტრი)

1500 მ2

მინიმალური ავტობუსების გაჩერების ჯამი

25

მინიმალური ავტობუსების რაოდენობა საათში

40

ელექტრო დამტენი მოწყობილობის რაოდენობა

3

ელექტრო დამტენი მოწყობილობის სავარაუდო ჯამური

100000 ლარი

ღირებულება
ჯამური სავარაუდო ღირებულება

600000 ლარი

ამ ღონისძიებით ემისიების შემცირება გამოთვლილ იქნა საქმიანობა PB1-სთან ერთად.
საქმიანობა

UP1.

ტრანსპორტისინფრასტრუქტურისაღდგენა

დაგანვითარება

მოიცავსშემდეგსაქმიანობებს:




გზის საფარის აღდგენა და რეაბილიტაცია;
გზაჯვარედინების მოწყობა;
საგზაო ნიშნების მონტაჟი.

გზის საფარის აღდგენა და გაუმჯობესებაგულისმობს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული
ასფალტის საფარის ორმოულ შეკეთებას. 2015 წელს აღნიშნულ პროექტზე გამოცხადებულია
ტენდერი და პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 396 216 ლარი. ასევე უახლოეს მომავალში
დაგეგმილია:
1. რუსთაველის გამზირზე ქვაფენილის შეცვლა ასფალტის საფარით და ტროტუარების
მოწყობა. პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 287 500 ლარი.
2.

ტაბიძის

ქუჩის

სრული

რეაბილიტაცია,

მოასფალტება,

ტროტუარების

და

სანიაღვრეების მოწყობა. პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 375 500 ლარი.
ქალაქის სამომავლო პრიორიტეტულ გეგმაში შედის ქალაქის ყველა ძირითადი ქუჩის გზის
საფარის რეაბილიტაცია. პროექტების საერთო რაოდენობა შეადგენს 98 პროექტს, ხოლო საერთო
სავარაუდო ღირებულებაა 31 565 200 ლარი, აქედან 2015-2020 წლებში ჯამურად სავარაუდოდ
გამოიყოფა 2500000 ლარი.
გზაჯვარედინების მოწყობის თვალსაზრისითუახლოეს მომავალში დაგეგმილია პროექტი,
რომელიც ეხება ქალაქის ტერიტორიაზე ყველაზე მეტად დატვირთული ორი გზაჯვარედინის
მოწყობას და შუქნიშნებით აღჭურვას. ესენია: 1. გზაჯვარედინი ქეთევან წამებულის გამზირის,
ჭავჭავაძის გამზირის, ალაზნის გამზირის და სააკაძის გამზირის გადაკვეთაზე და 2.
გზაჯვარედინი აღმაშენებელის გამზირის, ალაზნის გამზირის, კავკასიონის ქუჩის და
ვარდოშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე. ასევე განიხილება ორმხრივი მოძრაობის დაშვება
აღნიშნულ გზაჯვარედინებზე, რაც საგრძნობლად განტვირთავს მოძრაობას და შეამცირებს
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ავტომანქანების გასავლელ მანძილს. აღნიშნულ პროექტზე გამოცხადებულია ტენდერი და
პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 95 377 ლარი.
საგზაო ნიშნების მონტაჟის თვალსაზრისით მერიამშეიძინა 100 ერთეული საგზაო მოძრაობის
ნიშანი და მიმდინარეობს სამონტაჟო სამუშაოები.
ყოველივე ზემოთაღნიშნული გათვლილია და ხელს შეუწყობს სატრანსპორტო მოძრაობის
მნიშვნელოვნად განტვირთვას, გასავლელი მანძილის შემცირებას და
გადაადგილებისთვის კომფორტული გარემოს შექმნას,

ფეხითმოსიარულეთა

ეს კი ნიშნავს ნაკლები საწვავის

მოხმარებას და ემისიების შემცირებას. გარდა ამისა ეს ღონისძიებები ემსახურება მომზადებას
შემდგომი ნაბიჯებისა და სამომავლო გეგმებისთვის, რაც გამოიხატება საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის მოწესრიგებასა და პარკირების სისტემის შექმნაში.
საგზაომოძრაობისმენეჯმენტთან (ისევეროგორცსაგზაოინფრასტრუქტურისგაუმჯობესებასთან)
დაკავშირებულისათბურისგაზებისემისიებისშემცირებისშესაძლებლობათარეალიზებართულდ
აწინააღმდეგობრივპროცესსწარმოადგენს.
მოძრაობისგადატვირტულობისშემცირებაგამოიწვევსსათბურისგაზებისემისიებისდაკლებასინ
დივიდუალურიმანქანებიდან,
მაგრამესშეიძლებაარიწვევდესჯამში

რადგანაცისინიუფროეფექტურადიმოძრავებენ.
ემისიებისშემცირებას,

ვინაიდანგადატვირთულობის

შემცირება კერძო მანქანებით მოძრაობას მიმზიდველს ხდის, რაც თავის მხრივ ისევ იწვევს
ემისიების

ზრდას.

ზემოთქმულისგათვალისწინებითესღონისძიებებიდამათთანდაკავშირებულიემისიებისშემცირ
ებაშეიძლებაგანხილულიქნასმხოლოდ
უფროფართომასშტაბიანისატრანსპორტოსტრატეგიისშემადგენელნაწილადამდოკუმენტშიმოყვ
ანილსხვაღონისძიებებთანერთად.
ემისიების

შემცირების

შესაფასებლად

დაშვებულ

იქნა

რომ

ქვემოთ

ჩამოთვლილი

ღონისძიებების გატარების შედეგადყველა ტიპის ტრანსპორტის მიერ ყოველწლიურად
გავლილი მანძილი შემცირდება 1%-ით 2020 წლისთვის, რაც გამოიწვევს ემისიების 138 ტონით
შემცირებას 2020 წლისთვის CO2-ის ეკვივალენტში.
საქმიანობა UP2. შემოვლითი გზის მოწყობა. ღონისძიება გულისხმობს შემოვლითი გზის
რეაბილიტაციას (გომბორის გზა-გულგულა-რკინიგზის გადასახვევი) და ტრანზიტულად
გამავალი სატვირთო სატრანსპორტო გადაადგილების შეზღუდვას ქალაქის ტერიტორიაზე, რაც
გაათავისუფლებს ქალაქს ტრანზიტულად გამავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში გადაადგილებისაგან. შემოვლითი გზის რეაბილიტაციის
დეტალები მოცემულია შემდეგ ცხრილში.
ცხრილი 21. შემოვლითი გზის რეაბილიტაციის დეტალები.
შემოვლითი გზის

მონაკვეთის სიგრძე

1კვმ-ს სავარაუდო
ღირებულება

მონაკვეთის სავარაუდო
ღირებულება

1000 მ

30ლარი

240 000 ლარი

მონაკვეთი
გულგულის
მონაკვეთი

29

თელავის მონაკვეთი

1200 მ

55ლარი

528 000 ლარი

2200 მ

65 ლარი

1 144 000 ლარი

გულგულიდან
ალაზნის გამზირამდე

კურდღელაურის
მონაკვეთი ალაზნის
გამზირიდან
თბილისის
გზატკეცილამდე

სრული გზის რეაბილიტაციის სავარაუდო ჯამური ღირებულება

1 912 000 ლარი

აღნიშნულ ღონისძიების გატარებისთვის თელავმა უკვე მიმართა საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტს, მაგრამ ჯერ-ჯერობით თანხმობა გზის რეაბილიტაციაზე მიღებული არაა.
თელავის მერია გააგრძელებს მოლაპარაკებებს ამ დეპარტამენტთან თელავის შემოვლითი გზის
რეაბილიტაციის საკითხებზე.
აღნიშნული ღონისძიებით ემისიების შემცირება გამოთვლილი არ არის, რადგანაც ემისიების
ინვენტარიზაციაში ტრანზიტული ტრანსპორტი არ შესულა, თუმცა ამ ღონისძიებას გავლენა
ექნება როგორც ემისიების რაოდენობაზე, ასევე ქალაქში ადგილობრივი დამაბინძურებლების
შემცირებაზე.
საქმიანობა PRT1. მოპედებისა და ფეხით მოსიარულეთა ხელშეწყობა
ველოსიპედითა და ფეხით სიარულის ხელშეწყობა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური და რაც
მთავარია, ჯანმრთელი საშუალებაა ემისიების შემცირების თვალსაზრისით. თუმცა, თელავი
მდებარეობს მთის ფერდობზე, რაც ველოსიპედებით გადაადგილებას აძნელებს, ამიტომაც ამ
გეგმაში განხილულია მოპედების და ელექტროველოსიპედების, როგორც ველოსიპედების
ალტერნატივის, ხელშეწყობა. ამ თვალსაზრისით თელავის მერია გეგმავს მოპედების
ხელშეწყობას პარკინგის პოლიტიკის გატარებით, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნება სპეციალური
უფასო

საპარკინგე

ადგილები.

ტურსიტებისთვის

შეიქმნება

ელექტროველოსიპედების

გაქირავების ადგილები.
ფეხით გადაადგილების ხელშეწყობის თვალსაზრისით ამჟამად მიმდინარეობს თელავის
ცენტრანულ ნაწილზე გამავალი „თელავის არხის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის
რეაბილიტაცია“, რაც მოიცავს ხევის ფსკერის შეცვლას, ფეხითმოსიარულეთა გადასასვლელი
ხიდების

მოწყობას

არხზე

და

პარკირების

ადგილების

მოწყობას

დაახლოებით

40

გადასასვლელბისა

და

ავტომანქანისთვის.
ფეხითმოსიარულეთა

ხელშეწყობისთვის

ასევე

მნიშვნელოვანია

ტროტუარების მოწყობა. ამ ღონისძიებების წარმატებით განხორციელებისთვის ასევე საჭიროა
მოსახლეობის ქცევის ცვლილების პროგრამების გატარება, რათა მოსახლეობისთვის ახსნილი
იყოს ფეხითა და მოპედით გადაადგილების უპირატესობები მანქანით გადაადგილებასთან
შედარებით.
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ამ ღონისძიებების მიერ ემისიების შემცირების გამოსათვლელად დაშვებულ იქნა, რომ ფეხით
სიარულის ხელშეწყობის ღონისძიებები დაახლოებით 1%-ით შეამცირებენ კერძო სამგზავრო
ტრანსპორტით და ტაქსებით გადაადგილების აუცილებლობას, ხოლო მოპედები ჩაანაცვლებენ
კერძო მანქანების დაახლობით 10%-ს, რაც შესაბამისად დაახლოებით 783ტონა ემისიებს
დაზოგავს.
ღონისძიების ღირებულება აქ არ არის შეფასებული, რადგანაც ღონისძიებების ნაწილების
ღირებულებები შესულია სხვა ღონისძიებებში. რაც შეეხება ქცევის ცვლილების პროგრამების
განხორციელებას, მათი ღირებულების შეფასება ცალკეა საჭირო.
საქმიანობა PRT2. პარკინგის სისტემის მოწყობა
ამჟამად ქ. თელავის პარკინგის პოლიტიკა შემუშავების პროცესშია. იგი განისაზღვრება ისე, რომ
მიზანი

იქნება

ქალაქის

(განსაკუთრებით

ცენტრალური

უბნების)

განტვირთვა

ავტომობილებისაგან. პარკინგის პოლიტიკას განახორციელებს იგივე საწარმო, რომელიც
მოემსახურება ქალაქს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, რაც უზრუნველყოს პარკინგის
შემოსავლებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესებას.
პარკირების ადგილების მოწყობისთვის საჭირო იქნება ქალაქის დაყოფა ზონებად და პარკინგის
გადასახადის განსაზღვრა პარკირების ზონების მიხედვით - ქალაქის ცენტრალურ ნაწილზე
პარკინგის

მაღალი

გადასახადის

განსაზღვრა

პარკირების

საათობრივი

შეზღუდვის

გათვალისწინებით და პარკირების ადგილების უზრუნველყოფა პარკომეტრებით. ამჟამად
თელავის მერიას დარეგისტრირებული აქვს 16 ადგილი პარკირების მოსაწყობად, რაც
დაახლოებით 320 ავტომანქანის პარკირებაზე არის გათვლილი. ცალკე მოეწყობა უფასო
პარკინგები მოპედებისთვის. Error! Reference source not found.-ში მოცემულია პარკომეტრებით
მოწყობის დეტალები.
ცხრილი 22. პარკირების სისტემის მოწყობის ღირებულება

პარკირების

ავტომანქანების

პარკომეტრებ

პარკომეტრე

ერთი

პარკომეტრების

ადგილების

საშუალო

ის საჭირო

ბის სრული

პარკომეტრის

სავარაუდო

რაოდენობა

რაოდენობა 1

რაოდენობა 1

რაოდენობა

სავარაუდო

ჯამური

ადგილზე

ადგილზე

ღირებულება

ღირებულება

16

20

1

პარკირებისპოლიტიკისეფექტისშეფასებაცალკეულად,

16

3 500 ლ

56 000 ლ

სხვაღონისძიებებისგარეშეძნელია,

თუმცატრანსპორტისსექტორისთვისშერბილებისღონისძიებებისსახელმძღვანელოდოკუმენტის
თანახმად18,მანქანისყოლისხარჯების
18Technologies

10%-ითგაძვირებამანქანისმფლობელობისდაახლოებით

for Climate Change Mitigation – Tranport Sector, UNEP Risoe Center, 2011. http://tech-action.org/
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3%-იანკლებასიწვევს. კონსერვატიულადდაშვებულიქნა, რომპარკირებისპოლიტიკამხოლოდ
1%-ითშეამცირებსმანქანისმფლობელობას,

რაცდაახლოებით117ტონაCO2-ისეკვ.

ემისიებსდაზოგავს.

4

შენობები

4.1 სექტორისმიმოხილვა
ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის უმნიშველოვანესი ნაწილია ქ.თელავის შენობების
სექტორი, რომელიც ასევე მოიცავს მუნიციპალურ და სხვა კომერციულ შენობებს (ოფისები,
მაღაზიები, სასტუმროები და სხვა). სათბურის გაზების ემისიების შესამცირებლად ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ენერგიის მოხმარების შემცირება ამ

შენობებში, ამიტომ

განსაკუთრებულად უნდა დაიგეგმოს ამ შენობებში ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი
ენერგიების გამოყენების ზრდის ღონისძიებები.
ქ.თელავის შენობების საერთო ფონდი
ქ.თელავი დაყოფილია ხუთ ტერიტორიულ ორგანოდ და თითოეულ ორგანოს ჰყავს თავისი
წარმომადგენელი, მერიის რწმუნებული პირი. ყველა ორგანოს ტერიტორიაზე განთავსებულია
საყოფაცხოვრებო,

კომერციული

თუ

მუნიციპალური

შენობა-ნაგებობები.

აქედან4

557

საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობაა, რომელთა საერთო ფართი 479 705მ -ია. ამ ფართის 85.2%
2

განთავსებულია
კორპუსებში.

კერძო,

ქალაქ

1-2

სართულიან

თელავის

სახლებში,

საცხოვრებელი

ხოლო
შენობების

დანარჩენი
კრებსითი

მრვალაბინიან
მონაცემები

მოცემულიაცხრილი 23-ში.
ცხრილი 23. ქ.თელავის საცხოვრებელი შენობების კრებსითი მონაცემები
N

სართულიანობა

1

1-2 სართ. ინდივიდ.

2

რაოდენობა

საერთო ფართი კვ.მ.

4 441

408 572

2-სართულიანი

17

8 027

3

3-სართულიანი

11

6 531

4

4-სართულიანი

26

16 920

5

5- სართულიანი

49

33 871

6

6- სართულიანი

1

830

7

9- სართულიანი

12

4 954

4557

479 705

სულ

2014 წელს ჩატარებულიEC-LEDS-ის ფარგლებში ჩატარებული მოსახლეობის გამოკითხვის
შედეგების მიხედვით თელავის საცხოვრებელი შენობების უმრავლესობა 1951-დან 1981 წლამდე
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აშენებულ სახლებში ცხოვრობს (55%). ახალი სახლების
წილი

თელავში

მუნიციპალიტეტში

საკმაოდ

მცირეა.

თელავის

გარე კედლების მშენებლობის

პროცესში სამშენებლო მასალად იყენებენ ბლოკს და
ქვას. რაც შეეხება სახურავს, რკინა და შიფერი ყველაზე
მეტად გამოყენებული მასალაა. ფანჯრის ჩარჩო ხშირად
ხისგანაა დამზადებული, თუმცა ყოველ მეოთხე ოჯახს მეტალო-პლასტმასის ფანჯრები აქვთ
დამონტაჟებული.
ქ. თელავის საცხოვრებელი კორპუსების ძირითადი ნაწილი აშენებულია 60-80-იან წლებში.
ქალაქის ცენტრალური ნაწილის კორპუსები კი - 1954-55 წლებში. 2011 წელს შენობების
სახურავები, ფასადები და ფანჯრები დაზიანდა ძლიერი შტორმის გამო და ქალაქის ფონდის
დახმარებით ყველა კორპუსი გადაიხურა
ახალი

სახურავით

(თუნუქი),

მაგრამ

თბოიზოლაციის გათვალისწინების გარეშე.
კორპუსების არცერთი სადარბაზო არ არის
აღჭურვილი

შესასვლელი

კარებით.

იმბინების გათბობა, რომლებიც აშენდა 60იან

წლებში,

ცენტრალიზებულად.
დანგრევის

შემდეგ

ხორციელდებოდა
საბჭოთა

კავშირის

ცენტრალიზებული

თბომომარაგება შეწყდა და თითოეულმა ოჯახმა დაიმონტაჟა ადგილობრივი გამათბობელი
სისტემები. საცხოვრებელი კორპუსების მცხოვრებთა უმრავლესობა დღეისათვის დასათბობად
მოიხმარს ბუნებრივ აირს, რომლის ღირებულება შეადგენს 0.48 ლარს და თვიური დანახარჯი
მოსახლეობის გამოკითხვით შეადგენს დაახლოვებით 60-80 ლარს თვეში.
EC-LEDS გამოკითხვის19 შედეგების მიხედვით, თელავის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის
აბსოლუტური უმრავლესობა ელექტროენერგიას იღებს ენერგო კომპანიისგან; უმრავლესობა
მიერთებულია ბუნებრივ აირზე. ყველას ვისაც აქვს მისაწვდომობა ცენტრალიზებულ ენერგო
რესურსებზე იყენებს მათ.
ზამთრის პერიოდში თვიური ხარჯი ბუნებრივ აირზე მატულობს 4-ჯერ. გამოკითხვის
ანალიზი გვიჩვენებს, რომ თელავის მუნიციპალიტეტში არსებული საცხოვრებელი ფართის
მესამედი ნაწილი თბება. თელავში გათბობის მთავარ ენერგო წყაროს შეშა წარმოადგენს.
ქ.თელავის მაცხოვრებელთა მხოლოდ 36% იყენებს ბუნებრივ აირს გათბობისთვის.
თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების უმრავლესობის განცხადებით ისინი
საკუთარ სახლებს ცივი სეზონის განმავლობაში ათბობენ. თელავის მაცხოვრებლებისთვის
ჩვეულებრივია საცხოვრისის გათბობა ოქტომბრიდან -აპრილის ჩათვლით, რაც წელიწადში
შვიდ თვეს უდრის. ყველაზე უფრო მეტად გავრცელებული გათბობის ხერხია თითოეული
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ოთახის ან რამდენიმე ოთახის დამოუკიდებლად გათბობა სხვადასხვა სახის ღუმელით,
ბუხრით, ელექტრორადიატორით და სხვა (96%).
მოსახლეობის მხოლოდ 2%-ს გათბობა 24 საათის განმავლობაში აქვს ჩართული; ისინი ვინც
გათბობას ჩართვა-გამორთვის რეჟიმში იყენებს, გათბობით დღეში 12 საათის განმავლობაში
სარგებლობს.
თელავის მუნიციპალიტეტის ოჯახების უმრავლესობა
ონკანიდან ცხელი წყლით ვერ
სარგებლობს. ზოგადად, ქ.თელავის მუნიციპალიტეტში წყლის გაცხელების ძირითადი
საშუალებას ადგილობრივი წყლის გამაცხელებელი მოწყობილობა წარმოადგენს, რომელიც
მიერთებულია

ინდივიდუალურად თითოეულ ონკანთან, სხვადასხვა გათბობის წყაროს

მეშვეობით (41%). ბუნებრივი აირი არის ძირითადი ენერგო წყარო ცხელი წყლის მისაღებად,
ელექტროენერგია წყლის გაცხელებისთვის მეორე დამატებით წყაროა.
თელავის მუნიციპალიტეტის ურბანული რაიონების მაცხოვრებელთა მთავარი და ერთადერთი
საჭმლის დამზადების საშუალებას ღუმელი წარმოადგენს, რომელიც ძირითადად იყენებს
ბუნებრივ აირს.
მოსახლეობის უმრავლესობასაქვს ტელევიზორი; იმ ოჯახების წილი, რომელთაც
სარეცხიმანქანა დამაცივარი აქვთ აგრეთვემაღალია თელავში,თუმცა გამოკითხულთა 49%-ის
განცხადებით, ზამთრის სეზონის დროს ხარჯების შემცირების მიზნით ისინი რთავენ მაცივარს.
სხვა სახის საოჯახო მოწყობილობებს მოსახლეობის შედარებით ვიწრო წრე ფლობს. თელავში
მცხოვრები ოჯახების წილი, რომელთაცკომპიუტერი აქვთ საკმაოდ მაღალია, ხოლო
კონდიციონერის მქონეთა რიცხვი საკმაოდ მცირეა და ანალიზისთვის ნაკლებად
მნიშვნელოვანი.
თელავში, საშუალო ოჯახი 10 ნათურას მოიხმარს. რაც შეეხება ნათურის ტიპს, ოჯახების
უმეტესობა ტრადიციულ ნათურებს იყენებს და მხოლოდ გამოკითხულთა 8% სრულად
მოახერხა ენერგო დამზოგავ ნათურებზე გადასვლა. ყოველი მესამე ოჯახი მოიხმარს როგორც
ტრადიციულ, ასევე ენერგო ეფექტურ ნათურებს (29%).
ქ. თელავის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობა შეადგენს 56 შენობანაგებობას საერთო ფართობით 37628 მ2, მათი ჩამონათვალი მოცემულიაცხრილი 24-ში.
ცხრილი 24. ქ.თელავში მერიის კუთვნილი შენობა-ნაგებობების ნუსხა
№

უძრავი ქონების დასახელება

რაოდენობა

ფართი, კვ.მ.

1

საბავშვო ბაღი

9

9 486

2

სპორტული სკოლა

6

5 482

3

სხვა შენობები

45

22 600

სხვა შენობები სხვადასხვა დანიშნულებისაა და მოიცავს, როგორც საცხოვრებელ სახლებს, ასევე
დაწესებულებებს. მერიის საკუთრებაში არსებული შენობების ნაწილი არის წილობრივი სახის.
34

გარდა ამისა თელავში არის სახელმწიფო კუთვნილების შენობები (მაგ. სკოლები, სამედიცინო
დაწესებულებები) და კომერციული შენობები. მათი ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილი 25-ში.

ცხრილი 25. ქ.თელავში ფუნქციონირებადი ცენტრალური ხელისუფლების კუთვნილი და კომერციული შენობანაგებობების ნაწილობრივი ნუსხა
№

უძრავი ქონების დასახელება

1

საჯარო სკოლა

2
3

რაოდენობა

ფართი, კვ.მ.
9

23 677

სამედიცინო დაწესებულება

18

11 520

სასტუმრო

17

4 625

სხვა ტიპის კომერციული შენობები, ინფორმაციის არარსებობის გამო, ცხრილში მოყვანილი არ
არის. ინფორმაციის მოგროვება ენერგიის მოხმაფებაზე შესაძლებელი გახდა მხოლოდ
სახელმწიფო კუთვნილების შენობებში (სკოლები, უნივერსიტეტი, სასამართლო, საპატრულო
პოლიცია, არქივი და სხვა), ამიტომ ემისიების ინვენტრიზაცია განხორციელდა მხოლოდ
მათთვის.
ენერგიის მოხმარება ქ.თელავში
ელექტროენერგიის
დისტრიბუციას
ქალაქ
თელავში
ახორციელებს
„კახეთის
ენერგოდისტრიბუცია“. ეს ორგანიზაცია ელექტროენერგიის დისტრიბუციას ახორციელებს
მთელი კახეთის რეგიონის ტერიტორიაზე და მისი მონაცემთა ბაზა არ იძლევა საშუალებას
გამოიყოს მხოლოდ თელავის ტერიტორიაზე მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობა
შენობების ტიპების მიხედვით.
ამიტომ თელავში ელექტროენერგიის
მოხმარება
მოსახლეობისთვის შეფასდა ენერგოაუდოიტების და EC-LEDS გამოკითხვის შედეგებზე
დაყრდნობით. რაც შეეხება მუნიციპალურ და სხვა სახელმწიფო შენობებში მოხმარებული
ელექტროენერგიის შესახებ, ინფორმაცია მოაგროვა თელავის მერიამ. შედეგების თანახმად 2014
წელს ქ. თელავის საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო სექტორში მოხმარებულია 17 497
მგვტ. სთ ელექტრო ენერგია, მათ შორის:


საყოფაცხოვრებო სექტორში - 16 892 000 კვტ.სთ;



მუნიციპალურ შენობებში - 219 000კვტ.სთ;



სხვა შენობებში - 386 000 კვტ.სთ.

ქ. თელავის მოსახლეობისათვის ბუნებრივი აირის მომწოდებელი არის ,,ვისოლ პეტროლიუმ
ჯორჯია“, რომლის მონაცემთა ბაზაც იძლევა საშუალებას გამოიყოს ქ.თელავის ტერიტორია.
ამიტომ საყოფაცხოვრებო შენობებზე ენერგიის მოხმარება დაეყრდნო ენერგოდისტრიბუტორის
მონაცემებსა, ხოლო

მუნიციპალური შენობებისა და სხვა შენობების ენერგომოხმარებაზე

ინფორმაცია მოაგროვა თელავის მერიამ.
35

ამ მონაცემების თანახმად 2014 წელს ქ.თელავის საცხოვრებელ, მუნიციპალურ, კომერციულ და
სხვა შენობებში, მოხმარებულია 4 693 ათასი კუბ.მ ბუნებრივი გაზი, მათ შორის:


საცხოვრებელ შენობებში - 4 357 ათასი კუბ.მ;



მუნიციპალურ შენობებში - 41 ათასი კუბ.მ;



სხვა შენობებში - 296 ათასი კუბ.მ;

თელავის სატყეო წარმომადგენლობის ინფორმაციით თითოეული ოჯახისათვის განკუთვნილი
შეშის რაოდენობა ერთ წელიწადში შეადგენს 7კუბ.მ-ს, ხოლო ორგანიზაციები მოიხმარენ
საჭიროების მიხედვით. სამწუხაროდ თელავის სატყეო სამსახურის განცხადებით თელავის
მაცხოვრებელთა შეშის მოხმარების საერთო ბაზა არ არსებობს, ამიტომ შეშის მოხმარების
შეფასება მოხდა EC-LEDS

გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვიტაც

ოჯახების 67% მოიხმარს შეშას და წლიური მოხმარება 6.5-7 კუბ.მ-ია. შესაბამისად 2014 წელს
ქ.თელავის საცხოვრებელ შენობებში მოხმარებულია დაახლოებით 27 000 კუბ.მ საშეშე მერქანი.
მუნიციპალურ შენობებში 214 წელს მოხმარებულ იქნა - 301 კუბ.მ შეშა, ხოლო სხვა სახელმწიფო
შენობებში - 63 კუბ.მ.

4.2 მეთოდოლოგია

შენობების სექტორიდან CO2-ის საბაზისო (2012) ემისიის ინვენტარიზაციისათვის და მომავლის
ტენდენციების (2020 წლამდე) განსაზღვრისთვის გამოყენებულ იქნა იგივე მეთოდოლოგია,
რომელიც აღწერილია ტრანსპორტის სექტორის თავში. იქვეა მოცემული ნახშირორჟანგის
ემისისიის ფაქტორები და გადამყვანი კოეფიციენტები, ხოლო საწვავის არასრული წვის
შედეგად გამოყოფილი მეთანისა და აზოტის ქვეჟანგის ემისიის ფაქტორები აღებულია IPCC
1996-დან და მოცემულიაცხრილი 26-ში.
ცხრილი 26. მეთანის და აზოტის ქვეჟანგის ემისიის ფაქტორები შენობებისთვის (კგ/მგვტ.სთ)
სათბურის გაზი

ბუნებრივი აირი

ნავთობპროდუქტები

შეშა

CH4

0.01800

0.036

1.080

N2O

0.00036

0.002

0.014

რაც შეეხება ენერგოდამზოგავი ღონისძიებების შედეგად ემისიების შემცირების პოტენციალს,
მისი

შეფასება განხორციელდა თელავისთვის ტიპიური შენობების შერჩევით, მათთვის

ენერგოაუდიტის ჩატარებითა და ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების შეფასებით, ხოლო ამის
შემდეგ ამ შედეგების სხვა შენობებზე განვრცობით. უფრო დეტალურად მეთოდოლოგია
აღწერილია ქვემოთ.
შენობა-ნაგებობებს,

როგორიცაასაცხოვრებელისახლები,

სკოლები,

საავადმყოფოები,

საბავშვობაღები, სასტუმროები, სასწავლოდაწესებულებები, მაღაზიები, ოფისები, დაა.შ,
ენერგოდაზოგვისმნიშვნელოვანიპოტენციალიგააჩნიათ.
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ენერგოდაზოგვისფაქტობრივიპოტენციალისგანსაზღვრამოითხოვსოპტიმალურიმეთოდებისად
ასაშუალებებისგამოყენებასენერგოაუდიტისჩასატარებლად,
მოიცავსშენობათაგამოკვლევას,

რომელიცთავისმხრივ,

არსებულისიტუაციისშეფასებასადაანალიზს,

აგრეთვესხვაღონისძიებებს,
რომლებიცუნდაგანხორციელდესენერგიისმოხმარებისშესამცირებლადდაშენობაშიმიკროკლიმა
ტისგასაუმჯობესებლად.
შედეგებიაისახებაენეგოაუდიტისანგარიშში,
რომელიცუნდააღწერდესსარეკომენდაციოღონისძიებებსშესატყვისიინვესტიციებით,
დანაზოგებითდამოგებით.
ენერგოაუდიტიუნდაჩაატარონსპეციალურადმომზადებულმადაგამოცდილმაენერგოაუდიტორ
ებმა.
შეუძლებელიაშენობაშიენერგოდაზოგვისპოტენციალისშეფასებაწელიწადშიმოხმარებულიენერ
გიისრაოდენობისუბრალოაღრიცხვით/დაფიქსირებით (მაგალითად,

700 000

კვტ.სთ/წ).

ესრიცხვიარგვიჩვენებსშენობადიდიათუპატარა.
შენობისენერგოეფექტურობაზენათელწარმოდგენასიძლევაენერგიისკუთრიმოხმარება,
ანუშენობისფართობის ერთკვ.მ-ზედაყვანილიმოხმარებულიენერგიისრაოდენობა, მაგალითად
130

კვტ.სთ/(მ2წ).

მაგრამ,

(ადმინისტრაციული,

არსებობსსხვამრავალიფაქტორიც,

საავადყოფო,

სკოლადასხვ.),

როგორიცააშენობისტიპი
კლიმატურიპირობები,

ნაგებობისთბოიზოლაციისდონედაა.შ.,
რომლებიცგავლენასახდენენმოხმარებულიენერგიისრაოდენობაზედაშესაბამისადშენობისკუთრ
ენერგომოხმარებაზე, რომლისშედარებაუნდამოხდესმოცემულიქვეყნისათვის „სტანდარტულ“
საკვანძორიცხვებთან.
საკვანძორიცხვებიუნდაასახავდესშენობისკუთრიენერგომოხმარებისეტალონურმნიშვნელობებს
,

რომლებიცითვალისწინებენყველააღნიშნულფაქტორს.

ენმერგომოხმარებისგაზომილიდაგაანგარიშებულისიდიდეებისშედარებასაკვანძორიცხვებთანშ
ენობისენერგოეგფექტურობისდაენერგოდაზოგვისპოტენციალისსწრაფიშეფასებისსაშუალებასი
ძლევა.
კუთრიენერგომოხმარებისმნიშვნელობაისევემიუთითებსშენობისენერგოეფექტურობაზე,
როგორც,

მაგალითად,

ერთმილმანძილზედახარჯულისაწვავისრაოდენობასაზღვრავსავტომობილისენერგოეფექტურო
ბას.
ქ.თელავისტიპიურშენობებსენერგოაუდიტიჩაუტარდათENSI–
ისპროგრამულიუზრუნველყოფა“საკვანძორიცხვების“
გამოყენებით.შენობათაენერგეტიკულიმახასიათებლებისსწრაფიგაანგარიშებისმიზნით

1992

წელსდაარსებულმანორვეგიულმაკონსალტინგურმაკომპანიაENSI–იმ
(Energy
Saving
International) შეიმუშავაგამოსაყენებლადმარტივიპროგრამა “საკვანძორიცხვები” (Key number),
რომელიცმისაღებიაროგორცახალიშენობებისდაპროექტებისდაშენობებისრეკონსტრუქციისდრ
ოს, ისეარსებულიშენობებისენერგოდამზოგიღონისძიებებისშეფასებისათვის.
დღევანდელსაქართველოში,
შენობისექსპლუატაციისრეალურიპირობებიარსებითადგანსხვავდებასაპროექტო/ნორმატიული
პირობებისგან.

ამიტომ,

გაზომილიენერგომოხმარებაშესაძლოაიყოსგაანგარიშებულენერგომოხმარებაზემეტი
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(მაგალითად, გათბობისსისტემაშიწყლისგაჟონვისანამსისტემისარასწორიექსპლუატაციისგამო)
ანნაკლები

(მაგალითად,

გათბობისანვენტილაციისსისტემისგამორთვისგამო).

შესაძლებელია,

გარდაამისა,

ენერგოდამზოგიღონისძიებისგატარებასთანერთად,

მესაკუთრემმოისურვოსშენობაშიმიკროკლიმატისგაუმჯობესება,
ანიძულებითივენტილაციისდაყენებადავენტილაციისარსებულისისტემისწარმადობისამაღლებ
ა,

ანდაგაათბოსზოგიგაუთბობელისათავსი,

მაგალითად,

საკუჭნაოგადააკეთოსოფისად.

ბბუნებრივია, რომესცვლილებებიგამოიწვევსენერგიისმოხმარებისზრდას.
იმის გამო, რომ „გაზომილი ენერგომოხმარება” უმეტეს შემთხვევაში არ შეესაბამება
„გაანგარიშებულ ენერგომოხმარებას”, ენერგიის ეკონომიის კორექტული მნიშვნელობის
მისაღებად საჭიროა ე.წ. "საბაზისო სცენარის” ენერგომოხმარების გაანგარიშებული
მნიშვნელობების გამოყენება, რომელიც აღწერს შენობის ენერგომოხმარებას კომფორტულ
პირობებში.
შენობების სექტორიდან ენერგიის მოხმარებისა და ამის საფუძველზე ნახშიორჟანგის
ემისიების შეფასება შესაძლებელია მოხდეს სამი სხვადასხვა სცენარით (E1=E2=E3): პირველი
სცენარი (E1)- ეფუძნება შენობების სექტორის მიერ ენერგიის წლიური მოხმარების მოპოვებას
სხვადასხვა წყაროებიდან (ელექტროენერგიის, გაზის, შეშის მიმწოდებლები); მეორე სცენარი
(E2) - ემყარება სხვადასხვა ტიპის შენობების აუდიტის შედეგად ფართობის ერთეულზე
გამოთვლილ ენერგომოხმარებას, რომელიც განზოგადდება ქალაქში არსებულ მთელ
ფართობზე; და მესამე სცენარით (E3)- ასევე შენობების აუდიტით ან გამოკითხვებით ერთ სულ
მოსახლეზე მიღებული ენერგომოხმარება მრავლდება მოსახლეობის რაოდენობაზე. ამ სამი
სცენარით მიღებული შედეგების საფუძველზე ურთიერთშედარების საშუალებით
შესაძლებელია დადგინდეს თითოეული სცენარის მიხედვით ჩატარებული გაანგარიშების
სიზუსტე მათი შედარების გზით (E1=E2=E3).
პირველი სცენარის თანახმად, მოხმარებული ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგიისა და
შეშის წლიური მოხმარების შესახებ სტატისტიკური მონაცემები მიიღება ამ ენერგოწყაროების
მიმწოდებლებისაგან. ბუნებრივ ერთეულებში (კვტ.სთ; მ3, ლ) მოწოდებული სიდიდეები
გადაიყვანება კვტ.სთ-ებში, რათა შესაძლებელი იყოს მათი შედარება, შეკრება და სხვა
მათემატიკური ოპერაციების განხორციელება (E1 , კვტ.სთ/წ).
მეორე სცენარი (E2) მოითხოვს სხვადასხვა ტიპისა და დანიშნულების წინასწარ
შერჩეული შენობა-ნაგებობების დეტალურ ენერგოაუდიტს და ენერგიის კუთრი ხარჯების
(ფართის ერთ კვ.მ-ზე დაყვანილი ენერგომოხმარება, კვტ.სთ/(მ2წ)) დადგენას გათბობაზე, ცხელ
წყალზე, საჭმლის მომზადებასა და სხვადასხვა ელექტრომოწყობილობების მოხმარებაზე.
ენერგოაუდიტის ჩატარება ზემოთ ნახსენები ENSI პაკეტის გამოყენება ენერგიის კუთრი
ხარჯების შეფასებასთან ერთად ენერგოდაზოგვის ფაქტობრივი პოტენციალის განსაზღვრის
საშუალებასაც იძლევა, რაც, თავის მხრივ, მოიცავს შენობათა გამოკვლევას, არსებული
სიტუაციის შეფასებასა და ანალიზს, აგრეთვე სხვადასხვა ენერგოდამზოგი ღონისძიებების
გატარების პოტენციალს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს ენერგიის მოხმარებისა და,
შესაბამისად, ნახშირორჟანგის ემისიების შესამცირებლად.
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თელავისთვის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის 2015
წელს

ჩატარდა

შენობების

დეტალური

ენერგოაუდიტი,

რისთვისაც

შერჩეულ

იქნა

ენერგორესურსების მოხმარების სპეციფიკით განსხვავებული ობიექტები. ესენია:

ქ.თელავის #7 ბაგა- ბაღის შენობა; მისამართი: ალაზნის

ქ.თელავის№4 საჯარო სკოლის შენობა; მისამართი:

გამზირი #24ა

ერეკლე მეორეს გამზირი №19

კერძო საცხოვრებელი სახლი; მისამართი: სამაჩაბლოს
ქუჩა.#8

სამსართულიანი საცხოვრებელი; მისამართი:
რუსთაველის გამზირი №77

ორსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი; მისამართი:
რუსთაველის გამზირი№75

ოთხსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი; მისამართი:
რუსთაველის გამზირი №79

39

ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი; მისამართი:
აღმაშენებლის შესახვევი №11

ცხრასართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი; მისამართი:
ალაზნის გამზირი №36

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი; მისამართი:

რაიონული საავადმყოფო; მისამართი: ალადაშვილის

გ.ცაბაძის ქუჩა №18

ქუჩა №2

შენობებში ენერგიის კუთრი ხარჯების დაზუსტების შემდეგ დადგინდა წლიურად
მოხმარებული ენერგია (E2, კვტ.სთ/წ) გათბობაზე, ცხელ წყალზე, საჭმლის მომზადებასა და
ელექტრომოწყობილობების მოხმარებაზე სხვადასხვა ტიპის შენობებისათვის.
მეთოდოლოგიის მესამე სცენარს (E3) საფუძვლად უდევს სტატისტიკური მონაცემები
დასახლებული ობიექტის მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ. ერთ სულ მოსახლეზე
დაყვანილი ენერგიის ხარჯის (კვტ.სთ/წ.სული) განსაზღვრის შემდეგ შესაძლებელი ხდება
გამოითვალოს წლიურად მოხმარებული ენერგია მთელ მოსახლეობაზე (E3, კვტ.სთ/წ).

4.3 საბაზისოწლის (2014)
ინვენტარიზაციადასათბურისგაზებისემისიებისსაბაზისოსცენარი (20152020წწ)

ქ.თელავის შენობების სექტორის სტრუქტურა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის
შემუშავების სახელმძღვანელო დოკუმენტის თანახმად განიხილავს სამ ქვე-სექტორს: ესენია
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მუნიციპალური შენობები, საცხოვრებელი შენობები და სხვა (კომერციული შენობები).
მონაცემები დაფუძნებულია ამ შენობებში 2014 წელს მოხმარებულ ენერგიაზე.
2014 წელს ენერგიის მოხმარება შენობების სექტორში მოცემულია ცხრილი 27-ში.
ცხრილი 27. თელავის შენობების სექტორში ენერგიის საბოლოო მოხმარება (მგვტ.სთ) – 2014

N
ქვესექტორი
მუნიციპალური
1
შენობები
სხვა (კომერციული)
2
შენობები
3
საცხოვრებელი
შენობები
ჯამი

ელექტროენერგია

ბუნებრივი
აირი

შეშა

სულ

219

384

627

1 230

386

2 759

132

3 276

16 892

40 650

56 250

113 792

17 497

43 792

57 009

118 298

2014 წელს სათბურის გაზების ემისიამ შენობებიდან შეადგინა დაახლოებით12.2 ათასი
ტონაCO2-ის ეკვივალენტში. ელექტროენერგიის ემისიის ფაქტორად აღებულია 2014 წელს
ელექტროენერგიის ქსელის საშუალო ემისიის ფაქტორი - 0.104 ტონა CO2/მვტ.სთ.
ცხრილი 28. ქ.თელავის შენობების სექტორიდან სათბურის გაზების ემისია CO2 –ის ეკვ. (ტონა)- 2014
N

ქვესექტორი

1
მუნიციპალური
შენობები
სხვა (კომერციული)
2
შენობები
3
საცხოვრებელი
შენობები
ჯამი

ელექტროენერგია

ბუნებრივი
აირი

შეშა20

სულ

77

17

117

40

556

4

599

1 757

8 190

1 527

11 473

1 820

8 823

1 547

12 190

23

საბაზისო სცენარის დაანგარიშების JRC კოეფიციენტების მიხედვით, 2020 წლისთვის ემისიები
36%-ით გაიზრდება და 16.6 ტონას მიაღწევს CO2-ის ეკვივალენტში.

4.4 ქ.თელავისშენობებისსექტორიდანემისიებისშემცირებისსამოქმედოგეგმა
ელექტროენერგიის ემისიის ფაქტორად აღებულია 2014 წელს ელექტროენერგიის ქსელის საშუალო ემისიის ფაქტორი
- 0.104 ტონა CO2/მვტ.სთ.

ცხრილი 28-დან როგორც ჩანს, თელავის შენობებიდან სათბურის გაზების ემისიების 89%
საცხოვრებელი შენობებიდან აედინება. ამიტომ ემისიების შემცირების 20%-იანი ნიშნულის
მისაღწევად უმნიშვნელოვანესია საყოფაცხოვრებო სექტორისთვის პროგრამების შემუშავება,
20შეშის

ემისიები მოიცავს მხოლოდ მეთანისა და აზოტის ქვეჟანგის ემისიებს არასრული წვის გამო.
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რომლებიც ხელს შეუწყობს ამ სექტორში ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების
დანერგვას. ამავე დროს გასათვალისწინებელია ის ფაქტები, რომ ენერგიის მოხმარება თელავში
ისედაც დაბალია, შენობები სრულად არ თბება და მოსახლეობის დიდი ნაწილი ენერგეტიკული
სიღარიბის პირობებშია. ამიტომ ასეთი პროგრამები საჭიროებს მნიშვნელოვან მოსამზადებელ
სამუშაოებს, დონორებთან მუშაობას გარე დაფინანსების მოძიებისთვის, საკანონმდებლო
ბაზისა და რეგულაციების დახვეწას, რათა მუნიციპალიტეტს შეეძლოს მოსახლეობასთან
პირდაპირი მუშაობა. თელავის მერია ითვალისწინებს, რომ ამ გეგმის შემუშავების მომენტში
2020 წლამდე მხოლოდ 4 წელია დარჩენილი, და ამიტომ შესაძლოა, რომ 2020 წლისთვის ამ
პროგრამების სრული ძალით გაშვება ვერ მოესწროს. ამ შემთხვევაში ემისიების შემცირების
სამიზნე მაჩვენებლის მიღწევა 2025 წლისთვის გადაიდება.

უახლოეს ოთხ წელიწადში კი

თელავის მერიის სტრატეგია გულისხმობს მუნიციპალურ შენობებში ენერგოდაზოგვისა და
განახლებადი ენერგიების გამოყენების მაქსიმალურ ხელშეწყობას, რათა ამ შენობებმა მაგალითი
მისცეს მოსახლეობას და სხვა კომერციულ შენობებს. გარდა ამისა, მოხდება ენერგოდაზოგვის
ღონისძიებების

პოპულარიზაცია

და

ხელშეწყობა

იმ

რეზიტენტული

შენობებისთვის,

რომლებიც უფრო ორგანიზირებულები არიან და რომელთა თანადაფინანსების პროგრამები
მერიას უკვე გააჩნია - ეს არის ამხანაგობები (კორპუსები).
ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე ქ.თელავში

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების

მოკლევადიანი სტრატეგიის (2016-2020წწ) თანახმად დაგეგმილიალია შემდეგი ღონისძიებების
განხორციელება:
მუნიციპალურ შენობებში:
1. სხვენის თბოიზოლაციის გაკეთება (ადმინისტრაციულ შენობაში და საბავშვო ბაღებში);
2. განათების სისტემა დიოდური ნათურებით საბავშვო ბაღებში;
3. მზის კოლექტორების გამოყენება ბაგა-ბაღებში;
4. ბიონარჩენებზე
მომუშავე
მაღალეფექტური
მუნიციპალური შენობებისათვის;

რეზიდენტული

სექტორისთვის

მოკლე-ვადიან

თბოგენერატორის

პერსპექტივაში

მერია

შემუშავება

იმუშავებს

ამხანაგობებთან შემდეგი ღონისძიების დანერგვისთვის:
1. ბინებში დიოდური ნათურების დაყენების პოპულარიზაცია;
2. საცხოვრებელ კორპუსებში საერთო ფართობების დათბუნება;
გარდა ამისა მერია იმუშავებს კერძო სახლებითვის სპეციალური ენერგოდაზოგვითი და
განახლებადი ენერგიების პროგრამების შემუშავებაზე და დონორებიდან და სახელმწიფო
სტრუქტურებიდან დაფინანსების მოძიებაზე.
გრძელ-ვადიან პერსპექტივაში (2019-2025წწ) მუნიციპალიტეტი განახორციელებს პროგრამებს
რეზიდენტულ შენობებში შემდეგი ტიპის ღონისძიბების დასანერგად:
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1. ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები (სახურავების თბოიზოლაცია,

ფანჯრებიდან

ინფილტრაციის შემცირება, ფანჯრების გამოცვლა)
2. განახლებადი

ენერგიის

წყაროების

ხელშეწყობა

(მზის

წყლის

გამათბობლები,

ბიოსაწვავზე მომუშავე გამათბობლები)
შენობებში ემისიების შემცირების სამოქმედო გეგმა გაწერილია ცხრილი 29-ში.
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ცხრილი 29. ქ. თელავის შენობებიდან ემისიის შემცირების სამოქმედო გეგმა

სექტორები და
საქმიანობის
სფერო

ძირითადი
ღონისძიებები
საქმიანობის
სფეროებში

განხორციელების პერიოდი
[დაწყების და
დასრულების
თარიღი]

თითოეული
ღონისძიებიდან
მოსალოდნელი
ენერგოდანაზოგ
ი [მგვტ.სთ/წ]

თითოეული
ღონისძიები
დან
მოსალოდნე
ლი CO2–ის
შემცირება
[ტ/წ]

თელავის მერიის
ეკონომიკური
პოლიტიკის
სააგენტო

2016

1 904

385

637 500

თელავის მერიის
ეკონომიკური
პოლიტიკის
სააგენტო

2016

63

6.55

3 150

პასუხისმგებელი
დეპარტამენტი, პირი
ან კომპანია [იმ
შემთხვევაში თუ
ჩართულია მესამე
მხარე]

თითოეული
ღონისძიების
ღირებულება
[ლარში]

მუნიციპალური
შენობები (MB)

საქმიანობა MB1

მუნიციპალურ
შენობებში
თბოიზოლაციის
გაუმჯობესება
მუნიციპალურ
შენობაში ჭერის
თბოიზოლაციის
გაკეთება

MB 1.1

საქმიანობა MB 2

MB 2.1

საქმიანობა MB 3

მუნიციპალურ
შენობებში
ეფექტური
განათების
სისტემების
დამონტაჟება
განათების
სისტემა
დიოდური
ნათურებით
საბავშვო ბაღებში
მუნიციპალური
შენობების
განახლება
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MB 3.1

საქმიანობა MB 4

MB 4.1

MB 5.1

შენობის
სახურავის
იზოლაცია
საბავშვო ბაღში
განახლებადი
ენერგორესურსებ
ის გამოყენება
ცხელი წყლის
მიწოდების
მიზნით
მზის
კოლექტორების
გამოყენება
საბავშვო ბაღებში
ბიონარჩენებზე
მომუშავე
მაღალეფექტური
თბოგენერატორი
ს დაყენება
მუნიციპალური
შენობებისათვის

თელავის მერიის
ეკონომიკური
პოლიტიკის
სააგენტო

2015-2018

328.5

66.6

152 100

თელავის მერიის
ეკონომიკური
პოლიტიკის
სააგენტო

2015-2020

226.8

45.8

135 900

თელავის მერიის
ეკონომიკური
პოლიტიკის
სააგენტო

2015-2020

961.2

194.4

216 000

თელავის მერიის
ეკონომიკური
პოლიტიკის
სააგენტო

2015-2017

45.4

4.3

1 890

საცხოვრებელი
შენობები (RB)
საქმიანობა RB 1

RB 1.1

საქმიანობა RB 2

ეფექტური
განათების
სისტემების
დამონტაჟება
7 საცხოვრებელი
კორპუსის
ბინებში თითო
დიოდური
ნათურის
დაყენება
საცხოვრებელი
შენობების
განახლება
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RB 2.1

RB 2.2

RB 2.3

სულ

საცხოვრებელ
კორპუსების
სადარბაზოებში
საერთო
ფართების
დათბუნება
ორ სართულიან
ტიპიურ კერძო
სახლებში
ენერგოეფექტურ
ობის სამუშაოები
(ჭერის
თბოიზოლაცია,
ინფილტრაცია)
ორ სართულიან
ტიპიურ კერძო
სახლებში
განახლებადი
ენერგიის
გამოყენების
ხელშეწყობა
(მზის
კოლექტორები)

თელავის მერიის
ეკონომიკური
პოლიტიკის
სააგენტო

2016

88

18.8

7 245

ინვესტორი და
მესაკუთრე

2015-2020

16886

3 360

2 301600

ინვესტორი და
მესაკუთრე

2015-2020

210

420

1 300 000

20713

4 501

4755 385
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ღონისძიება MB 1.1. მუნიციპალურ შენობებში ჭერის თბოიზოლაცია
(თელავის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)
საცხოვრებელი სახლის ჭერის თუ სხვენის თბოიზოლაციით შესაძლებელია თბოდანაკარგების 2030%-ით შემცირება.
ჩატარებული ენერგოაუდიტის საფუძველზე, თბოიზოლაციის ზემოთ აღნიშნული ღონისძიების
განხორციელება გათვალისწინებულია მუნიციპალურ შენობებზე, მათ შორის თელავის მოსწავლე
ახალგაზრდობის სახლზე.
ამ ღონისძიების განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი ენერგოდანაზოგი თელავის მოსწავლე
ახალგაზრდობის სახლის ჭერიდან 14 184 კვტ.სთ იქნება. CO2-ის ემისიის შემცირება შენობიდან
შესაბამისად ტოლი იქნება 2.87 ტ/წ.
გაზის წლიური დანაზოგი იქნება 14 184/(0.9 x 8)= 1 970 მ3 /წ.
გაზის ღირებულების გათვალისწინებით წლიური დანაზოგი შეადგენს 1 970 x 0.9=1 773 ლარს.
ჭერზე თბოიზოლაციის განსახორციელებლად საჭირო ინვესტიცია არის 190 x 25=4 750 ლარი.
ღონისძიება ითვალისწინებს ასეთი ღონისძიებების გატარებას ყველა სხვა აქტიურ მუნიციპალურ
შენობაში, გარდა საბავშვო ბაღებისა, სადაც ღონისძიებები ცალკეა დაგეგმილი. სულ ასეთი შენობების
ფართი არის დაახლოებით 25 500 კვ.მ.
ღონისძიება MB1.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულია ცხრილი30-ში.
ცხრილი30.ღონისძიება MB 1.1-ისრენტაბელობისპარამეტრები
ღონისძიება

საინვესტიციო
ღირებულება

უკუგება

შიდა

წმინდა

CO2–ის

PB

უკუგების

ამჟამინდელი

შემცირება

განაკვეთი

ღირებულების

ტ/წ

IRR,%

კოეფიციენტი

*

ლარი

*

*

ჭერის

NPVQ

4 750

2.7

37

2.57

2.87

637 500

2.7

37

2.57

385

თბოიზოლაცია
190 მ2
მთლიანად
მუნიციპალურ
შენობებში
25 500 მ2
*PB

– უკუგების პერიოდი; *IRR – შიდა უკუგების განაკვეთი; *NPVQ - წმინდა ამჟამინდელი ღირებულების კოეფიციენტი

ღონისძიება MB 2.1.- განათების სისტემა დიოდური ნათურებით საბავშვო ბაღში
ენერგიის დაზოგვის პოტენციალის განსაზღვრა მოხდა ვარვარა ნათურებიანი განათების სისტემის
დიოდურ განათებასთან შედარების ანალიზის გზით.
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ღონისძიების შედეგად საშუალოდ საბავშვო ბაღებში ენერგოდანაზოგი იქნება - 7 000კვტსთ/წ, რაც
ფულად გამოხატულებაში 7 000 x 0.138=966 ლარია.
დიოდური ნათურებისთვის საჭირო ინვესტიცია 35 x 10=350 ლარია (10 ლარი 1 ნათურა). CO2-ის
ემისიის შემცირება შეადგენს 7 000x 0.104=0.728 ტ/წ.
ღონისძიება MB 2.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულია ცხრილი31-ში.
ცხრილი31. ღონისძიება MB 2.1-ისრენტაბელობისპარამეტრები
ღონისძიება

საინვსტიციო

უკუგება

შიდა

წმინდა

CO2–ის

PB

უკუგების

ამჟამინდელი

შემცირება

განაკვეთი

ღირებულების

ტ/წ

IRR,%

კოეფიციენტი

ღირებულება

*

ლარი

*

*

განათების სისტემა დიოდური

NPVQ

350

0.4

272

6.1

0.73

3 150

0.4

272

6.1

6.55

ნათურებით ერთ საბავშვო ბაღში
განათების სისტემა დიოდური
ნათურებით 9 საბავშვო ბაღში

ღონისძიება MB 3.1. - შენობის ჭერის თბოიზოლაცია საბავშვო ბაღში
ამ ღონისძიების შედეგად მიღებული ენერგიის დანაზოგი გამოთვლილ იქნა ENSI-ის კომპიუტერული
პროგრამით და ალაზნის გამზირი № 24ა მდებარესაბავშვო ბაღში შეადგენს 36 499 კვტ.სთ, ხოლო CO2
-ის ემისიის შემცირება ამ ღონისძიებით იქნება 36 499 x 0.202= 7.4 ტ/წ.
ბუნებრივი გაზის ენერგიის წყაროდ გამოყენების შემთხვევაში მისი წლიური ხარჯი იქნება 36 499/(8x
0.9)=5 069 მ3/წ.
გაზის ღირებულების გათვალისწინებით წლიური დანახარჯი შეადგენს 5 069 x 0.9=4 562 ლარს.
ჭერზე თბოიზოლაციის განსახორციელებლად საჭირო ინვესტიცია არის 676 x 25=16 900 ლარი.
ღონისძიება MB 3.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულიაცხრილი 32-ში.
ცხრილი 32. ღონისძიება MB 3.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები
ღონისძიება

საინვესტიციო

უკუგება

შიდა

წმინდა

CO2–ის

ღირებულება

PB

უკუგების

ამჟამინდელი

შემცირება

განაკვეთი

ღირებულების

ტ/წ

IRR,%

კოეფიციენტი

ლარი

NPVQ
შენობის სახურავის

16 900

3.7

27.0

1.59

7.4

თბოიზოლაცია ერთ
საბავშვო ბაღზე
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ეს ღონისძიებები

152 100

3.7

27.0

1.59

66.6

გათვალისწინებულია 9
საბავშვო ბაღზე

ღონისძიება MB 4.1.- მზის კოლექტორების გამოყენებასაბავშვო ბაღებში
მზის ენერგიის კოლექტორები მზის გამოსხივებას სითბოდ გარდაქმნიან და შემდეგ ამ სითბოს წყალს
გადასცემენ, რომელიც შეიძლება მიეწოდოს შენობას. განხილული ღონისძიება მიზნად ისახავს მზის
კოლექტორების გამოყენებას ისეთ მუნიციპალურ შენობებში ცხელი წყლის მიწოდების
უზრუნველსაყოფად, როგორიც არის საბავშვო ბაღი.
საბავშვო ბაღებში დღეში საშუალოდ იხარჯება 4 000 ლიტრი ცხელი წყლი, რის გასათბობადაც
საჭიროა წელიწადში 24 907 კვტ.სთ ენერგია.
ცნობილია, რომ თელავში ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მზის გამოსხივებით მიღებული ენერგია
წელიწადში დაახლოებით 1 200 კვტ.სთ-ს შეადგენს. მზის მიღებული ენერგიის კოლექტორის
ზედაპირის 90 გრადუსიანი კუთხით ორიენტაციით შეიძლება მზის გამოსხივების 25%-ით გაზრდა
და მისი ენერგია გახდება 1 500 კვტ.სთ/მ2.წ. იმის გათვალისწინებით, რომ მზის ენერგიის
კოლექტორის მარგი ქმედების კოეფიციენტი 70%-ია, წლის განმავლობაში აქედან 1 050 კვტ.სთ/მ2.წ
ენერგიის მიღება იქნება შესაძლებელი.
თუ მზის ენერგიის ვაკუუმიან კოლექტორებს გამოვიყენებთ, რომლებიც სახურავზე მონტაჟდება, 24
მ2 მთლიანი ფართიდან წელიწადში 25 200 კვტ.სთ ენერგიას მივიღებთ. სტანდარტული მზის
ენერგიის კოლექტორის ზედაპირის ფართობი 2 მ2-ია და ღირს 1 300 ლარი. ჩვენს შემთხევევაში
დაგვჭირდება 12 ასეთი კოლექტორი და შესაბამისად ინვესტიციის ღირებულება 15 600 ლარი იქნება.
აღნიშნული ენერგიის (25 200 კვტ.სთ/წ) ბუნებრივი გაზის წვიდან მისაღებად საჭირო გაზის
მოცულობა იქნება: 25 200 /(8*0.9)=3 583 მ3, ანუ ფულადი გამოსახულებით - 3 583 x 0.9 =3 225 ლარი.
CO2 –ს ემისიის შემცირება ბუნებრივი გაზიდან მზის ენერგიაზე გადასვლის შემთხვევაში 5.09 ტონა
იქნება წელიწადში. ღონისძიების რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულიაცხრილი 33-ში.
მზის ენერგიის გამოყენება ცხელი წყლის მისაღებად გათვალისწინებულია 9 საბავშვო ბაღში.
ცხრილი 33. ღონისძიება MB 4.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები
ღონისძიება

საინვესტიციო

უკუგება

ღირებულება

PB

ლარი

შიდა

წმინდა

CO2–ის

უკუგების

ამჟამინდელი

შემცირება

განაკვეთი

ღირებულების

ტ/წ

IRR,%

კოეფიციენტი
NPVQ

ცხელი წყლის მიწოდება მზის

15 600

5.0

20.0

0.94

5.09

135 900

5.0

20.0

0.94

45.80

ენერგიის გამოყენებით
9 საბავშვო ბაღი
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ღონისძიება MB 5.1. - ბიონარჩენებზე მომუშავე მაღალეფექტური თბოგენერატორის
შემუშავება მუნიციპალური შენობებისათვის(საბავშვო ბაღებში)
ბიონარჩენებზე მომუშავე მაღალეფექტური თბოგენერატორის შემუშავება მუნიციპალური
შენობებისთვის აუცილებელია იმისათვის, რომ
განისაზღვროს ოპტიმალური ტექნიკური
გადაწყვეტილებები, შემდგომში ფართო მასშტაბითგანხორციელებისთვის.
ალაზნის გამზირი №24ა მდებარესაბავშვო ბაღში საშუალო წლიური მოთხოვნა გათბობაზე შეადგენს
106 864 კვტ.სთ/წ.
CO2 –ის ემისიის შემცირება ბუნებრივი გაზიდან ბიომასაზე გადასვლის
შემთხვევაში წელიწადში106 864 x 0.202=21.6 ტონა იქნება.
ბუნებრივი აირის გამოყენების შემთხვევაში მისი ხარჯი იქნება 106 864/(8*0.9)=14 842 მ3/წ. გაზის
ტარიფის გათვალისწინებით წლიური დანახარჯი შეადგენს 14 842*0.9=13 358 ლარი/წ.
საბავშვო ბაღის გასათბობად საჭირო ბუნებრივი გაზის
უკანასკნელის წლიური ხარჯი იქნება

ბიოსაწვავით ჩანაცვლების შემთხვევაში ამ

106 864/(4.7 * 0.9) = 25 263 კგ/წ,
სადაც, 4.7 კვტ.სთ/კგ არის ერთი კგ ბრიკეტის თბოუნარიანობა, ხოლო 0.9 - თბოგენერატორის
(პიროლიზური ქვაბის) მქ კოეფიციენტი.
ბრიკეტის ღირებულების გათვალისწინებით (20 თეთრი/კგ) მისი წლიური ღირებულება შეადგენს
25 263 * 0.20 = 5 053 ლარს.
შესაბამისად ფულად გამოსახულებაში წლიური დანაზოგიიქნება 13 358 -5 053 = 8 305 ლარი.
ამ ღონისძიების განხორციელებას შეესაბამება 24 000 ლარიანი ინვესტიცია თბოგენერატორის
შესაძენად და მის დასამონტაჟებლად.
ღონისძიება MB 5.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულია ცხრილი 34-ში .

ცხრილი 34. ღონისძიება MB 5.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები

ღონისძიება

საინვსტიციო
ღირებულება

უკუგება
*

PB

ლარი

შიდა

წმინდა

CO2–ის

უკუგების

ამჟამინდელი

შემცირება

განაკვეთი

ღირებულების

ტ/წ

IRR,%

კოეფიციენტი

*

*

ბუნებრივი აირის ჩანაცვლება

NPVQ

24 000

2.9

34.2

1.9

21.6

216 000

2.9

34.2

1.9

194.4

ბიოსაწვავით
9 საბავშვო ბაღში
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ღონისძიება RB 1.1. - შვიდი საცხოვრებელი კორპუსის ბინებში თითო
დიოდური ნათურის დაყენება
აღნიშნული ღონისძიება მიზნად ისახავს საპილოტე მრავალბინიან შენობებში (შვიდი
9
სართულიანი შენობა) თითო ოჯახში თითო ენერგოეფექტური ნათურის დარიგებას იმ გათვლით,
რომ ყველა ოჯახში ის დაყენდება ყველაზე ხშირად განათებულ ოთახში, სადაც ოჯახი საღამოობით
იკრიბება და ყველაზე მეტ დროს ატარებს.
გატარებულ ღონისძიებას თან უნდა ახლდეს ახსნა–განმარტებითი მუშაობა საპილოტე შენობების
მაცხოვრებლებთან ენერგოეფექტური ნათურების თავისებურებებისა და ეკონომიკური და
ეკოლოგიური სარგებლიანობის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ეს ღონისძიება გამოყენებული იქნება
იმავე საცხოვრებელ კორპუსებში, რომლებშიც გათვალისწინებულია სადარბაზოების დახურვის
ღონისძიება.
საცხოვრებელ კორპუსში არსებული ბინების რაოდენობა გაანგარიშდა 9 სართულიანი
სტანდარტული 1 სადარბაზოიანი კორპუსის მაგალითზე, რაც შეადგენს 9 x 3 x 1=27 ბინას. აქედან
გამომდინარე, თითოეულ კორპუსში დარიგდება 27 ენერგოეფექტური ნათურა.
ვარვარა ნათურებით განათების შემთხვევაში თუ ვივარაუდებთ, რომ ამ ნათურების წლიური
მოხმარება შეადგენს 365 x 10 x 0.1= 365 კვტ.სთ-ს, მათი დიოდური ნათურებით შეცვლით მოხმარება
იქნება 146 კვტ.სთ და დაიზოგება 365-146= 219 კვტ.სთ ენერგია.
შეცვლილი ვარვარა ნათურების მთლიანი რაოდენობა ერთ კორპუსში არის 27 ანუ დანაზოგი იქნება
27 x 219=5 913 კვტ.სთ, ხოლო 7 კორპუსზე - 5 913*7=41 392 კვტ.სთ.
ფულად თანხაში ერთ კორპუსზე დანაზოგი იქნება 5 913 x 0.138 = 816 ლარი. ეს ღონისძიება
გათვალისწინებულია 7 ანალოგიურ კორპუსში. ე.ი. დაიზოგება 816 x 7=5 712 ლარი, რისთვისაც
საჭიროა ინვესტიციაა 270 x 7=1 890 ლარი.
CO2 ემისიის შემცირება შვიდ საცხოვრებელ კორპუსში იქნება 5 913 x 0.136 x 7 = 4.3 ტ/წ.
ღონისძიება RB 1.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულიაცხრილი 35-ში.
ცხრილი 35. ღონისძიება RB 1.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები
ღონისძიება

საინვესტიციო

უკუგება

ღირებულება

PB

ლარი

შიდა

წმინდა

CO2–ის

უკუგების

ამჟამინდელი

შემცირება

განაკვეთი

ღირებულების

ტ/წ

IRR,%

კოეფიციენტი
NPVQ

დიოდური ნათურებით განათება

1 890

0.3

297

6.74

4.3

7 კორპუსში
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ღონისძიება RB 2.1. - შვიდ 9-სართულიან კორპუსში საერთო ფართობების დათბუნება
დათბუნების ღონისძიება მოიცავს 9-სართულიანი კორპუსის
სადარბაზოს ღიობებში
მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ჩასმას თითოეულ სართულზე. შენობის დათბუნებითა და
თბოდანაკარგების მინიმიზაციით წელიწადში დაიზოგება 88 მგვტ.სთ ენერგია. ბუნებრივი გაზის
შესაბამისი დანაზოგი შეადგენს დაახლოებით 88 000/(8.00x0.9)=12 222 მ3, ხოლო ემისიის შემცირება 17.8 ტ/წ. ფულადი გამოსახულებით ეს დანაზოგი იქნება 12 222 x 0.45 = 5 500 ლარი წელიწადში.
ამ ღონისძიებით დასაყენებელი იქნება დაახლოებით 9 x 1 x 7=63 მ2 მეტალოპლასტმასის ფანჯარა.
ინვესტიცია ფანჯრებზე იქნება 115 ლარი/მ2 x 63 მ2 = 7 245 ლარი.
ღონისძიება RB 2.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულიაცხრილი 36-ში.
ცხრილი 36. ღონისძიება RB 2.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები
ღონისძიება

საინვესტიციო

უკუგება

შიდა

წმინდა

CO2–ის

ღირებულება

PB

უკუგების

ამჟამინდელი

შემცირება

განაკვეთი

ღირებულების

ტ/წ

IRR,%

კოეფიციენტი

ლარი

NPVQ
საერთო ფართების

7 245

1.3

75

6.23

18.8

დათბუნება საცხოვრებელ
კორპუსებში

ღონისძიება RB 2.2.- კერძო სახლებში ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები
თელავის მერიის მიერ მოსახლეობისთვის შემუშავებული სპეციალური პროგრამები განიხილავს
ენერგოდამზოგავი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას. ამ გეგმის შემუშავებისას
ჩატარებული ენერგოაუდიტების შედეგად იდენტიფიცირდა ორი შედარებით იაფი ენერგოდამზოგი
ღონისძიება - შენობების დათბუნება და ფანჯრებიდან ინფილტრაციის შემცირება. ჰაერის ორპირი
ნაკადების გამო ოთახი მალე ცივდება და მისი გათბობისათვის საჭიროა დიდი ოდენობის ენერგია.
კარებსა და ფანჯრებში არსებული ღრიჭოებიდან ოთახში ცივი ჰაერის ნაკადი შემოედინება, ხოლო
თბილი - გაედინება. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია კარებებისა და ფანჯრების ჰერმეტულობის
უზრუნველყოფა, რაც ოთახის გასათბობად საჭირო ენერგიის 25-30%-ით შემცირების საშუალებას
იძლევა. კარ-ფანჯრების ნაპრალების, ბზარებისა და ღრიჭოების დასაფარავად და ჰაერის შეღწევის
შესამცირებლად შესაძლებელია საკმაოდ მარტივი და იაფი მეთოდების გამოყენება: ფანჯრის მინასა
და ჩარჩოს შორის არსებული ღრიჭოების ამოქოლვა სილიკონით, სკოჩით ან საგოზავით.
შესაძლებელია, აგრეთვე, სკოჩისა და სპეციალური გამჭვირვალე პლასტიკური მასალის გაკვრა
მინის ორივე მხარეს და ფანჯრის ჩარჩოს ზედაპირზე.
ამ

ღონისძიების

შედეგად

მიღებული

ენერგიის

დანაზოგი

სამაჩაბლოს

ქ.

№8-ში

მდებარეორსართულიან კერძო საცხოვრებელი სახლში გამოთვლილ იქნა ENSI-ის კომპიუტერული
პროგრამით და შეადგენს 4 506 კვტ.სთ, რასაც მოჰყვება CO2-ის ემისიის შემცირება 0.9 ტ/წ. ფულადი
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გამოსახულებით ეს დანაზოგი იქნება 4 506 x 0.062 = 279 ლარი წელიწადში.

ამ

ღონისძიებით

დასაგმანი იქნება დაახლოებით 44 მ ფანჯარა. ინვესტიცია ფანჯრებზე იქნება 2 ლარი/მ2 x 44 მ2 = 88
2

ლარი.
რაც შეეხება შენობის სახურავის თბოიზოლაციას, ორ სართულიან კერძო საცხოვრებელი სახლის
სახურვის დამატებითი თბოიზოლაცია, ანუ

სახურავის თერმული წინაღობის კოეფიციენტის

გაზრდა R=0.55 მ გრად/ვტ-დან R=2.0 მ გრად/ვტ-მდე, დაზოგავს ასეთ ტიპიურ სახლში 9 566 კვტ.სთ
2

2

ენერგიას, რასაც შედეგად მოჰვება CO2-ის ემისიის შემცირება 1.9 ტ/წ. ფულადი გამოსახულებით ეს
დანაზოგი იქნება 9 566 x 0.062 =593 ლარი წელიწადში. საინვესტიციო და სამონტაჟო სამუშაოების
ხარჯი 15.00 ლარს შეადგენს, ხოლო მთლიანი ინვესტიცია იქნება 122 მ2 x 15 ლარი/მ2 =1 830 ლარი.
ღონისძიებების შესაფასებლად დაშვებულ იქნა რომ ეს ღონისძიებები გატარდება დაახლოებით 1200
კერძო სახლში.
ღონისძიება RB 2.2-ის რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულია

ცხრილი37-ში.

ცხრილი37. ღონისძიება RB 2.2-ისრენტაბელობისპარამეტრები
ღონისძიება

საინვესტიციო

უკუგება

შიდა უკუგების

წმინდა

CO2–ის

ღირებულება

PB

განაკვეთი

ამჟამინდელი

შემცირება

IRR,%

ღირებულების

ტ/წ

ლარი

კოეფიციენტი
NPVQ

სახურავების თბოიზოლაცია
ტიპიურ კერძო სახლში

1 830

3.1

32

2.09

1.9

88

0.3

218

1.94

0.9

2 196000

3.1

32

2.09

2 280

105 600

0.3

218

1.94

1080

(ჭერის ფართობით 122 მ2)
ინფილტრაციის შემცირება
ტიპიურ კერძო სახლში
(ფანჯრების ფართობით 44 მ )
2

სახურავების თბოიზოლაცია
1200კერძო სახლში
ინფილტრაციის შემცირება
1200 კერძო სახლში

ღონისძიება RB 2.3. - კერძო სახლებში განახლებადი ენერგიის გამოყენების ხელშეწყობა
აღნიშნული ღონისძიება განხილული იყო MB 4.1-ში და მიზნად ისახავს მზის კოლექტორების
გამოყენებას ცხელი წყლის მიწოდების უზრუნველსაყოფად. იმის გათვალისწინებით, რომ მზის
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ენერგიის კოლექტორის მარგი ქმედების კოეფიციენტი 70%-ია, წლის განმავლობაში აქედან 1 050
კვტ.სთ/მ2.წ ენერგიის მიღება იქნება შესაძლებელი.
სტანდარტული მზის ენერგიის კოლექტორის ზედაპირის ფართობი 2 მ2-ია და ღირს 1 300 ლარი.
ჩვენს შემთხევევაში თითოეული ოჯახზე დაგვჭირდება 1 ასეთი კოლექტორი და შესაბამისად
ინვესტიციის ღირებულება 1 300 ლარი იქნება.
აღნიშნული ენერგიის (2 100 კვტ.სთ/წ) ბუნებრივი გაზის წვიდან მისაღებად საჭირო გაზის
მოცულობა იქნება: 2 100 /(8*0.9)=292 მ3, ანუ ფულადი გამოსახულებით - 292 x 0.45 = 131 ლარი. CO2 –ს
ემისიის შემცირება ბუნებრივი გაზიდან მზის ენერგიაზე გადასვლის შემთხვევაში 0.42 ტონა იქნება
წელიწადში. ღონისძიების რენტაბელობის პარამეტრები მოცემულია
ცხრილი 38-ში.
მზის ენერგიის გამოყენება ცხელი წყლის მისაღებად გათვალისწინებულია 9 საბავშვო ბაღში.

ცხრილი 38. ღონისძიება MB 4.1-ის რენტაბელობის პარამეტრები
ღონისძიება

საინვესტიციო

უკუგება

შიდა

წმინდა

CO2–ის

ღირებულება

PB

უკუგების

ამჟამინდელი

შემცირება

განაკვეთი

ღირებულების

ტ/წ

IRR,%

კოეფიციენტი

ლარი

NPVQ
ცხელი წყლის მიწოდება მზის

1 300

10

1 300 000

10

9.3

0.09

0.42

0.09

420

ენერგიის გამოყენებით
1 ოჯახი
1000 ოჯახი

5

9.3

გარეგანათება

5.1 სექტორისმიმოხილვა
თელავში არის 165 ქუჩაა და 109 ჩიხი, რომლებიც განათებას საჭიროებს. გარდა ამისა, თელავში არის
ბევრი ღირსშესანიშნაობა (თელავის ისტორიული მუზეუმი, თელავის ციხე, თელავის თეატრი და
სხვა), რომელიც გარედანაა განათებული. 2015 წლის მდგომარეობით, თელავის ქუჩების 90%
განათებულია.
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სურ. 1. ქ. თელავის განათებული ღირშესანიშნაობები

ცხრილი 39-ში მოცემულია ქ. თელავის გარე განათების სექტორის მიერ ენერგიის მოხმარება და
ხარჯი 2014 წელს.
ცხრილი 39. თელავის გარე განათების სექტორის მიერ ენერგიის მოხმარება და ხარჯები 2014 წელს
ელექტროენერგიის
მოხმარება (კვტ.სთ)

ინფრასტრუტურული ობიექტები
თელავის გარე განათება

ფინანსური
ხარჯი (ლარი)

1 660 263

265642.08

სხვა*

173 770

27 803.20

სულ

1834033

293445.28

*ქ. თელავის შენობების, კულტურული ძეგლების და მსგავსი განათების ხარჯი
როგორც

ცხრილიდან

ჩანს

2014წელსთელავის

მიერ

ელექტროენერგიისმოხმარებაშეადგენდა

1.8მილიონკვტ.სთ-ზე ოდნავ მეტს, რასაც 293 ათას ლარზე მეტი წლიურიხარჯი მოყვა. სულ
განთავსებულია 5 065 სანათი, რომელთა ტიპებიც და ენერგომოხმარება მოცემულია შემდეგ
ცხრილში.
ცხრილი 40. ქ. თელავის ქუჩების განათებისა და შენობა-ნაგებობების მინათებისთვის გამოყენებული ნათურების
პარამეტრები და მახასიათებლები
#

არსებული სანათი

მახასიათებლები
simZlavre, vt

რაოდენობა

ქუჩის განათება
1

ეკო-85

85

688

2

დიოდური-90

90

74

2

მეტალ-ჰალოგენი-70

70

218

3

ДНаТ-150

170

953

4

ДНаТ-250

290

341

5

ДРЛ-250

290

184

სულ

2 570
შენობების მინათება

1

LED(18WT)/

18

1 295
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2
3
4

დიოდური
LED(18WT)/
15*30fas/min
LED(18WT)/
90*5fas/min
ДНаТ-70

18

412

18

788

84

112

სულ

2 495
სულ სანათების რაოდენობა

5 065

5.2 მეთოდოლოგია
2014
წელსნათურებისრაოდენობა
5 065
წელსნათურებისრაოდენობისრეალურმონაცემებს,

ერთეულია.

საბაზისოსცენარიასახავს
ხოლო

2014
2020

წლამდეითვალისწინებსდარჩენილიგაუნათებელიქუჩებისგანათებასაც,
რომელიცდღევანდელიმდგომარეობითარსებულიქუჩებისმხოლოდ 10%-სშეადგენს. ამდაშვებით 2020
წლისთვისსულნათურებისრაოდენობაიქნება

5

572.

საბაზისოსცენარისასდაშვებულია,

რომდამატებითინათურებიარა-ენერგოეფექტურიიქნება.

5.3 საბაზისოწლის
(2014)
ინვენტარიზაცია
სათბურისგაზებისემისიებისსაბაზისოსცენარი (2015-2020 წწ)

და

2014 წელსელექტროენერგიისმოხმარებაგარეგანათებისსექტორისმიერ 1 660 263კვტ.სთშეადგენდა.
2014 წელსემისიაგარე განათებიდან172.7ტონაCO2 ეკვ. იყო.
ელექტროენერგიის ემისიის ფაქტორად აღებულია 2014 წელს ელექტროენერგიის ქსელის საშუალო
ემისიის ფაქტორი - 0.104 ტონა CO2/მვტ.სთ.
საბაზისოსცენარისმიხედვითგარეგანათებისენერგომოხმარებამომავალშიგაიზრდებადა

2020

წლისთვის2.19გიგავატსაათიიქნება, ხოლო 2020 წლისთვის CO2-ის ემისია წელიწადში 228 ტონას
მიაღწევს.

5.4 თელავისგარე განათებისსექტორიდანემისიებისშემცირებისსამოქმედოგეგმა
როგორც ცხრილი 40-იდან ჩანს, თელავის ქუჩების განათებაში არსებული ნათურების საკმაოდ დიდი
ნაწილი არაეფექტურია. სამოქმედო გეგმის მთავარი აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ დარჩენილი
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არაეფექტური სანათები 2020 მთლიანად შეიცვალოს ეფექტური დიოდური სანათებით და ამავე
დროს, ახალი სანათებიც ენერგოეფექტური იყოს.
ცხრილი

41-შიწარმოდგენილიაქუჩისგანათებისადაშენობა-

ნაგებობებისმინათებისარსებულიარაეფექტური

სანათების

რაოდენობა

და

მათიშემცვლელიეფექტური სანათებიტიპების, რაოდენობის დასიმძლავრის მიხედვით.
ცხრილი 41.ქუჩისგანათებისადაშენობება- ნაგებობებისმინათებისარსებულისანათებიდამათიშემცვლელისანათებისტიპები,
სიმძლავრეებიდასინათლისნაკადი
არსებული სანათები
სანათის
ტიპი

რაოდენობა

სიმძლავრ
ე ვტ

შემცვლელი შუქდიოდური სანათები
ჯამური
სიმძლავრე
კვტ

სანათის
ტიპი

რაოდენობა

სიმძლავრე
ვტ

ჯამური
სიმძლავრე
კვტ

სინათლ
ის
ნაკადი
ლმ

ქუჩის განათება
1

ეკო-85

688

85

2

Днат-150

953

170

3
4

Днат-250
Дрл-250
სულ

341
184
2 166

290
290

58.5
162
98.9
53.4
362.6

OCR54

688

54

37.2

5 700

OCR96

953

96

91.5

10 200

OCR96
OCR96

341
184
2 166

96
96

32.7
17.7
179.1

10 200
10 200

112
2 278
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6.05
185.15

5 700

შენობების მინათება
1

Днат-70
სულ

112
2 278

84

9.4
371.9

OCR54

იგულისხმება, რომ ღონისძიება დაიწყება 2016 წელს, და იმ დროისთვის არსებული 2 501
არაეფექტური სანათი შეიცვლება შუქდიოდური სანათებით ნელ-ნელა 2016-2020 წლებში და აგრეთვე
ეფექტური ნათურებით განათდება ქალაქის დარჩენილი 10 პროცენტი. ჯამში შესაცვლელი სანათების
რაოდენობაა 2 924. თუ ჩავთვლით, რომ ერთი სანათის შეცვლის ღირებულება საშუალოდ 320 ლარია,
ღონისძიების ღირებულება გამოდის დაახლოებით 1 მილიონი ლარი.
შუქდიოდურისანათებისგამოყენებისასმოთხოვნილიაქტიურისიმძლავრისშემცირებასთანერთადმცი
რდებადატვირთვისდანაკარგებიტრანსფორმატორებსადაგადაცემისხაზებში.
ქვემოთ მოცემული გრაფიკი გვიჩვენებს სათბურის გაზების ემისიებს საბაზისო სცენარისა და გარე
განათების ბოძების ენერგოდამზოგავი ნათურებით აღჭურვის შემთხვევაში, რაც წარმოადგენს ამ
სექტორში ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის ყველაზე პრიორიტეტულ ღონისძიებას:
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ნახ. 11. ემისიები ქალაქის გარე განათების მიერ BAU სცენარით და ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმით
გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების შემთხვევაში.

შემდეგ გრაფიკზე კი ნათლად ჩანს თუ რა სარგებელს მოუტანს ეს ღონისძიება თელავის
მუნიციპალიტეტს ელექტროენერგიის მოხმარების მხრივ:

ნახ. 12. ენერგიის მოხმარება ქალაქის გარე განათების მიერ BAU სცენარით და ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმით
გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელების შემთხვევაში.
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6

გამწვანება

6.1 არსებულისიტუაცია
როგორც შესავალ ნაწილში აღინიშნა, 1940-იან წლებში შემუშავდა და განხორციელდა თელავის
დაგეგმარებისა და რეკონსტრუქციის პროექტი, რომლის ავტორმა არქიტექორმა ალექსანდრე
ნიკოლაიშვილმა და თანაავტორებმა არქიტექტორმა მინდორიშვილმა და გოგოლაშვილმა ასევე
დააპროექტეს ქუჩების გამწვანება.21 თელავში დაიწყო სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული
დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა, მათ შორის მოეწყო ბორდიურები, სკვერები, გაშენდა
ნარგავები.
2015 წლისმდგომარეობით ქალაქის მთლიანი ფართობის (1 285ჰა) 31%-ი ნარგავებს უკავია და ჯამში
მათი ფართობი 400 ჰა შეადგენს, საიდანაც 80 ჰა კრონაშეკრული ნარგაობითაა დაფარული.
აღნიშნულ 400 ჰა-ში შედის სარეკრეაციო ზონებში (50ჰა), სასაფლაოებზე (40ჰა),

მოსახლეობის

ეზოებში და სხვა ადგილებში (310ჰა) არსებული გამწვანებული ფართობები (იხ.ცხრილი 42).
ცხრილი 42. ქ.თელავის გამწვანება (2015წ)
№

გამწვანება

ნარგავებით დაკავებული

%

ფართობი, ჰა
რეკრიაციული
1
ზონები (ტყეპარკი, პარკი, სკვერი, ბორდიურები)

50

1
3

სასაფალოები
2

40

1
0

ქალაქის
3
სხვადასხვა ადგილებში (საკარმიდამო ნაკვეთებზე, შენობებთან,

310

ფერდობებზე, გარეუბანში)

7
7

სულ მწვანე საფარი

400

1
00

მ.შ. 1ნარგავებით ფრაგმენტულად დაფარული

320

8
0

კრონაშეკრული
2
ნარგავებით დაფარული

80

2
0

ქალაქის ფარგლებში საერთო ჯამში თავმოყრილია 14-მდე სხვადასხვა სახის სარეკრიაციო ზონა,
კერძოდ სამი ტყეპარკი, ორი პარკი და ცხრა სკვერი (იხ.ცხრილი 43).
ცხრილი 43. ქ.თელავის რეკრიაციული ზონები

21ლ.

რჩეულიშვილი, თელავი, 1963.
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ადგილმდებარეობა და დასახელება

ნარგავებით
დაფარული ფართობი,
ჰა

ტყე პარკი
ლეონიძისქ. (გიგოსგორა)

19

ქართულიუნივერსიტეტისქ. (ზუზუმბოსტყეპარკი)

21

ჩოლოყაშვილისქ. (დაბახნები)

1.5
პარკი

ყადორისქ. (ყადორისპარკი)

0.75

ბიბერახისქ. (ნადიკვრისპარკი)

2.9
სკვერი

თბილისისგზატკეცილი

0.7

რუსთაველისქ. (ლუხუტასსკვერი)

0.065

რუსთაველისქ. (ჭადრისსკვერი)

0.55

რუსთაველისქ. (ბატონისწყალი)

0.75

ერეკლემეორისქ. (ძველიბაღი)

1.9

ერეკლემეორისქ. (ახალიბაღი)

0.75

თ. ბაგრატიონისქ. ( ღვთაებისსკვერი)

0.095

ჩოლოყაშვილისქ. (9 აპრილისსკვერი)

0.085

ი. ჭავჭავაძისგამზირი (მაწანწრისსკვერი)

0.095

სულ

50.1

ქ.თელავის გამწვანების მიმოხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს 2012 წელი, როდესაც თელავს
სტიქიამ გადაუარა და ქალაქში თითქმის არ დატოვა მწვანე ზონა სადაც ქარიშხალს არ
გაენადგურებინა და დაეზიანებინა სხვადასხვა სახეობის (მაგ. ცაცხვი, ცხენის წაბლი, კედარი და სხვ.)
მრავალწლიანი ნარგავები. შედეგად ქალაქი მოთხრილ-გადატეხილი ნარგავებითგაივსო. მომხდარი
სტიქიის შედეგად იმ წელს მოიჭრა არანაკლებ 390 მ3 დაზიანებული მრავალწლიანი ნარგავები.
შემდგომ, 2013 წელს დაიწყო ფიჭვის ნარგავების მასიური ხმობა. შედეგად 2014 წლისთვის ქალაქში
მოიჭრა 400 მ3-მდე ზეხმელი ფიჭვის ნარგავები. ამჟამად რეკრეაციულ ზონებში კვლავმასიურად
აღინიშნება ფიჭვის ზეხმელი ნარგავებით დაფარული ფართობები (დაახლოებით მთლიანი
ფიჭვნარის 50%, ანუ 36ჰა). აუცილებლობა მოითხოვს სასწრაფოდ მოიჭრას ზეხმელი ხეები
(რომლებიც დავადების გავრცელების კერებია) და მათ ადგილზე დაირგოს ახალი ნარგავები.
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მთლიანაობაში რეკრიაცულ ზონებში მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, კერძოდ პირველ
რიგში უნდა აღინიშნოს ტყეპარკებში არსებული მდგომარეობა, რომელთა განაშენიანება 1930-40
წლებში დაიწყო,როდესაც ძირითადად

ირგვებოდა ფიჭვის ნარგავები.ამჟამად ტყეპარკების

ტერიტორიაზე (41.5ჰა) არსებული მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. დანარჩენ რეკრეაციულ ზონებიდან
არადამაკმაყოფილებლად შეიძლება ჩაითვალოს თბილისის გზატკეცილზე (განაშენიანებულია 196070 წწ-ში, 0.7ჰა) და ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე მაწანწრის სკვერში (გაშენებულია 1970წ, 0.095ჰა)
არსებული მდგომარეობა, ხოლო დამაკმაყოფილებლად შეიძლება ჩაითვალოს სხვა დარჩენილ
რეკრეაციულ ზონებში არსებული მდგომარეობა. კერძოდ:


ყადორის ქ. (ყადორის პარკი) 1960-70

წლებშია გაშენებული და ახლანდელი

მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია (0.75ჰა);


ბიბერახის ქ. (ნადიკვრის პარკი) 1920-30 წლები, შემდგომში 1970წ.-1980წ.-1990წ- ში
რამოდენიმე რეკონსტრუქცია განხოციელდა და ბოლო რეკონსტრუქცია მოხდა 20052012წ ლებში. ამჟამად პარკის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია (2.9ჰა);



რუსთაველის

ქ.

(ლუხუტას

სკვერი)1990-95

წლები.

ამჟამინდელი

სკვერის

მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია (0.065ჰა);


რუსთაველის ქ. (ჭადრის სკვერი) 1980-85წ. რეკონსტრუქცია 2012წ. ამჟამად სკვერის



მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია (0.55ჰა);
ერეკლე მეორის ქ. (ძველი ბაღი) ბოლოს რეკონსტრუქცია 2005წ.- 2012 წელში
ჩაუტარდა. ახლანდელი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია (1.9ჰა);



ერეკლე მეორის ქ. (ახალი ბაღი) 1970წ. რეკონსტრუქცია ბოლოს 2005წ.- 2012 წელში
ჩაუტარდა. ამჟამად სკვერის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია (0.75ჰა);



თ. ბაგრატიონის ქ. (ღვთაების სკვერი) 2005წ.- 2012 წელში. ამჟამად სკვერის
მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია (0.095ჰა);



ჩოლოყაშვილის ქ. (9 აპრილის სკვერი) 1992წ. ბოლოს რეკონსტრუქცია 2012წელს
ჩაუტარდა. ამჟამად მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია (0.085ჰა).

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ რეკრეაციული ზონების საერთო (50ჰა)
ფართობიდან 37.4ჰა -ზე ანუ მთლიანი ფართობის 75%-ზე მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია,
ხოლო დარჩენილ 25%-ზე (12.6ჰა) მდგომარეობა შედარებით უკეთესია.
ქ.თელავის მწვანე ზონებში არსებული ნახშირბადის მარაგებისა და მათში დაგროვების პოტენციალის
შეფასებისას გათვალისწინებულია სხვადასხვა მიზეზებით ბიომასის კლების შედეგად ნახშირბადის
დანაკარგები. კონკრეტულად თელავის შემთხვევაში, ზემოთ მოყვანილი მიზეზების გარდა ასევე
გავითვალისწინეთ გადაბელვის შედეგად ბიომასის დანაკარგები. ამ მხრივ აღსანიშნავია 2015 წლის
გაზაფხული, როდესაც ქალაქის ფარგლებში გადაიბელა ჭადრის ხის ნარგავები და შედეგად
დამზადდა 80 მ3 მერქანი.
ქ.თელავის გამწვანებულ ფართობებზე ნახშირბადის ძირითადი მარაგები მოქცეულია სხვადასხვა
სახეობის გაბატონებულ მრავალწლოვან მერქნიან მცენარეებში, რომელთა ნუსხა მოცემულია
ცხრილი 44-ში.
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ცხრილი 44. ქალაქის მწვანე საფარში გაბატონებული მერქნული მცენარეების გავრცელების პროცენტული მაჩვენებლები
№
სახეობები
1
2.
3.
4.
5.
2
3

ჰა

%
72.0

ფიჭვი

68.7

ცაცხვი

59.7

ცხენის წაბლი

35.7

ჭადარი

33.9

კედარი

17.5

კაკალი

112.5

სხვა სახეობები
სულ

400

18
17
15
9
8
4
29
100

ქ.თელავში ბოლო 25 წელია მრავალწიანი მერქნული მცენარეების მასშტაბური გაშენებითი
სამუშაოები არ ჩატარებულა და ჯერჯერობით დაგეგმილი არ არის. იმის გათვალისწინებით, რომ
2012 წლიდან ზემოთ აღწერილი მიზეზების გამო მკვეთრად დაიწყო ნარგავების შემცირება, ქალაქს
უდგას აუცილებლობა ნარგავების მასიური გაშენებადაიწყოს. აღნიშნულის გათვალისწინებით
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ქალაქის სხვადასხვა ადგილას, განსაკუთრებით განადგურებული
ნარგავების ადგილას დაიგეგმა ყოველწლიურად (2020 წლამდე) 2ჰა ფართობზე სხვადასხვა სახეობის
(თელავის პირობებისთვის მისაღები) ნერგების გაშენება, რის შედეგადაც ჯამში 2020 წლისთვის
ქალაქს შეემატება 10ჰა განაშენიანებული რეკრეაციული ზონა.
ქ.თელავის რეკრეაციულ ზონებში არსებული მწვანე საფარის მიერ ნახშირბადის დაგროვებისა და
შთანთქმის პოტენციალი შეფასდა IPCC–ის 2003 წლის მეთოდოლოგიის გამოყენებით. რაც შეეხება
ქალაქში

ჩასატარებელი

გამწვანებითი

სამუშაოების

შემდგომ

ნახშირბადის

დაგროვების

პოტენციალს, ის შეფასდა CO2FIX მოდელის გამოყენებით.

ქ. თელავში არსებულ მწვანე საფარში საბაზისო წელს დაგროვებული ნახშირბადი და
შთანთქმის პოტენციალი

6.2 მეთოდოლოგია
ქ.თელავის მწვანე საფარში დაგროვებული ნახშირბადისა და მისი ყოველწლიური შემატების
დასადგენად

გამოთველბი

დაფუძნებულია

2003წლისთვისკლიმატისცვლილებისსამთავრობათაშორისოსაბჭოს(IPCC)მიერმიღებულსახელმძღვან
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ელომითითებებზე. გამოთვლები ჩატარდა ე.წ. ცოცხალ ბიომასაში (მიწისქვეშა ბიომასის ჩათვლით).
მწვანე საფარში დაგროვებული ნახშირბადის მარაგები გამოითვალა ცალ-ცალკე, კრონაშეკრულ და
ფრაგმენტულად მდგომ ნარგავებში. გამოთვლებში ასევე გათვალისწინებულია ჭრებისა და
გადაბელვის შედეგად ბიომასაში კლების მაჩვენებლებიც, კონკრეტულად გამოთვლა ჩატარდა
შემდეგი განტოლებებით:
1. ცოცხალ

(მიწისქვეშა

და

მიწისზედა

ცოცხალი

ბიომასა)

ბიომასაში

დაგროვებული

ნახშირბადის მარაგების გამოსათველილი განტოლება:
CF= [V●D●BEF2] ●(1+R) ●CF
სადაც:
3

V_ მერქნისმოცულობა, მ /ჰა;
3

D_ აბსოლიტურად მშრალი მერქნის მოცულობითი წონა, ტონა მშრალი მასა/მ ;
BEF2-სასაქონლო მერქნის მარაგის მიწისზედა მერქნოვანი მცენარის მთლიან (ვარჯის
ჩათვლით) მარაგში გადასაყვანი კოეფიციენტი, შემდგომ მიწისზედა ცოცხალი ბიომასის მისაღებად.
R_ შეფარდებახისფესვთამასისაამონაყართან;
CF_ ნახშირბადისწილიმშრალნივთიერებაში, ტონა C/ტონა მშრალი მასა.
2. ბიომასაში არსებული ნახშირბადის მარაგებში ყოველწლიური შემატების გამოსათვლელი
განტოლებათა სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია ბიომასის შემატება კლების მეთოდზე
(იხ.ნახ. 13).

ნახ. 13. ბიომასაშინახშირბადისდაგროვებისოდენობისგამოსათვლელგანტოლებათასისტემა.

სადაც:
CFLB-

ცოცხალ

(მიწისზედადამიწისქვეშა)ბიომასაშიარსებულნახშირბადისმარაგებისწლიურიცვალებადობა,
ტონაC/წელი;
CFG- ბიომასისშემატებითგამოწვეულინახშირბადისმარაგებისწლიურიმატება, ტონაC/წელი;
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CFL- ბიომასისდანაკარგებითგამოწვეულინახშირბადისმარაგებისწლიურიკლება, ტონაC/წელი;
A- ნარგაობით დაფარული ფართობი, ჰა;
GTOTAL- ბიომასშისაშუალოწლიურიშემატებისტემპები, ტონამშრ. მასა/ჰა/წელი;
CF- ნახშირბადისწილიბიომასაში, ტონაC/ტონამშრალიმასა;
GW- მიწისზედაბიომასისშემატება. ტონამშრალიმასა;
3

IV- მერქნის საშუალოწლიურიშემატებამ /ჰაწელი;
D- აბსოლიტურადმშრალიმერქნის მოცულობითიწონა, ტონამშრალიმასა/მ3;
BEF1- ბიომასისშემატებისკოეფიციენტი. ბიომასის წლიურიშემატების (ქერქისჩათვლით),
მიწისზედაბიომასისშემატებაში გადასაყვანი კოეფიციენტი;
R-ხისფესვთამასისა (მიწისქვეშაბიომასა) შეფარდებაამონაყართან (მიწისზედაბიომასა);
H- წლისგანმავლობაშიდამზადებულიმერქნისმოცულობა, მ3/წელი;
BEF2- ბიომასისშემატებისკოეფიციენტი, დამზადებულიმერქნისმოცულობისგადაანგარიშება,
საერთომიწისზედაბიომასაში (ქერქისჩათვლით);
ზემოთ აღნიშნული განტოლებების გამოყენებით დადგინდა ქ.თელავის მწვანე საფარში არსებულ
მრავალწლოვან ნარგაობებში დაგროვებული ნახშირბადის მარაგები და ნახშირბადის შემატების
მოცულობები.

6.3 გამოთვლისშედეგები
რადგანაც 2012 წლიდან თელავის მწვანე ნარგაობათა ფართობებმა ცვლილებები განიცადა, ამიტომ
გამოთვლები ჩატარდა
გათვალისწინებით.

თვითეული

წლისთვის

ცალცალკე,

ბიომასის

წლიური

კლების

რაც შეეხება გამოთვლებში გამოყენებულ ზოგიერთ კოეფიციენტის მაჩვენბელებს, ისინი აღებულ იქნა
კახეთის

სატყეო

მონაცემებიდან,

სამსახურის

კონკრეტულად

დაქვემდებარებაში
თელავის

მყოფი

თელავის

მუნიციპალიტეტის

სატყეოს

მეზობლად

სატაქსაციო

მდებარე

სატყეო

უბნებიდან.
რადგანაც ქალაქის მწვანე საფარში მრავალწლოვანი მერქნიანი მცენარეები წარმოდგენილია როგორც
კრონაშეკრული ასევე ფრაგმენტული სახით, ამიტომ გამოთვლებში გამოყენებულ იქნა ორივე
სახეობების ნარგაობებისთვის შესაბამისი მაჩვენებლები. კონკრეტულად სატაქსაციო მასალებიდან
გამოთვლებში გამოვიყენეთ (იხ. ცხრილი 45) საშუალო წლიური შემატებისა და ხე-მცენარეების
მარაგის მონაცემები. ხოლო მერქნის მოცულობითი წონის (D) შეწონილი მაჩვენებლის მისაღებად,
გამოყენებულ იქნა გაბატონებულ მერქნოვან მცენარეთა აბსოლიტურად მშრალი მერქნის
მოცულობითი

წონის

მონაცემები,

რომლებიც

აღებულ

იქნა

სხვადასხვა

სამეცნიერო

ლიტერატურიდან. დანარჩენი კოეფიციენტთა (BEF1, BEF2, R, CF) მაჩვენებელბი აღებულ იქნა IPCC
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მეთოდოლოგიას თანდართული ცხრილებიდან, კერძოდ რეგიონის

კლიმატისთვის მისაღები

სტანდარტული მაჩვენებელთა ნუსხიდან.
ცხრილი 45. გამოთვლებში გამოყენებული კოეფიციენტები და მათი მიღების წყარო
გამოყენებული მაჩვენებლები

გამოთვლებში ძირითადად გამოყენებადი მაჩვენებლები

ფრაგმენტულად
გაშენებული
ნარგავები

V- მერქნოვანი მცენარეების მარაგი, მ3/ჰა22
IV- მერქნოვანი მცენარეების საშუალო წლიური შემატება,
მ3 23
D-აბსოლიტურად მშრალი მერქნის მოცულობითი წონა,
ტონა აბსოლიტურად მშრალი მასა24 (საშუალო შეწონილი
მაჩვენებელი)
BEF1- ხის წლიური შემატების, მიწისზედა მთლიანი ხის
(ვარჯის ჩათვლით) ბიომასის შემატებაში გადასაყვანი
კოეფიციენტი;.25
BEF2- ხის მარაგის მიწისზედა ხე- მცენარის მთლიან
(ვარჯის ჩათვლით) მარაგში გადასაყვანი კოეფიციენტი.26

კრონაშეკრული
ნარგავები
75
1.6

105
1.8
0.490

1.15

1.3

R-შეფარდებახისფესვთა მასისაამონაყართან. 27
CF- ნახშირბადის წილი მშრალ მერქანში. 28

0.24
0.5

ქ.თელავის მწვანე ზონებში სტიქიური მოვლენის დაგადაბელვის შედეგად ბიომასის მარაგებში
მომხდარი ცვლილებები მოცემულიაცხრილი 46-ში.

ცხრილი 46. 2012- 2015 წლებში ქ.თელავის მწვანე ზონებში არსებულ ბიომასის მარაგებში კლების შედეგად მომხდარი
ცვლილებები
მწვანე ზონებში
არსებული

22

ჰა

წლის დასაწყისისთვის

წლის ბოლოსთვის არსებული

არსებული მდგომარეობა

მდგომარეობა

თელავის სატყეო მეურეობა, ინვენტარიზაციის მასალები, ტომი I. 1999წ.;

23თელავის

სატყეო მეურეობა, ინვენტარიზაციის მასალები, ტომი I, 1999წ.

24

“Global Wood Database”http://datadryad.org; მახვილაძეს.ე. მერქანმცოდნეობა, თბილისი 1962; Боровиков А.М., Уголев Б.Н..
Справочник по древесине. “Лесная Промышленность”, Москва, 1989;
25Good

Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry, (IPCC 2003),Table 3A1.10;

26Good

Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry, (IPCC 2003),Table 3A1.10;

27Good

Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry, (IPCC 2003),Table 3A1.8;

28Good

Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry, (IPCC 2003).

65

მ3/ჰა

მ.შ. 1ჰა მარაგები

ცვლილებები მარაგებში ათასი მ3

კლების გათვალისწინებით

გადაბელვის შედეგად), ათასი მ3

კლება (სტიქიური მოვლენების და

სულ შემატება,ათასი მ3

შემატება მ3/ჰა

ცვლილებამდე არსებული

მარაგი, მ3/1ჰა

მთლიანი მარაგი, ათასი მ3

ნარგევები

2012
ფრაგმენტულად

320.0

75

დაფარული

24.0

1.6

75.3

8.5

106.2

32.6

-

0.512

ნარგავები
კრონაშეკრული

24.1

90
80.0

105

8.4

400.0

-

32.4

1.8

0.144

ნარგავები
სულ

-

0.656

0.390

2013
ფრაგმენტულად
დაფარულინარგა

75.3

24.1

0.6

320.0

0.192

24.3

75.9

0.064

8.6

107.5

0.256

32.9

-

ვები

-

კრონაშეკრულინ
არგავები
სულ

80.0

106.2

400.0

8.5

0.8

32.6

2014
ფრაგმენტულად

320.0

75.9

დაფარულინარგა

1.6
24.3

8.7

108.7

0.400
80.0

107.5

8.6

1.8

არგავები
სულ

76.8

0.512

ვები
კრონაშეკრულინ

24.6

400.0

32.9

0.144
0.656

0.400

33.1
2015

ფრაგმენტულად
დაფარულინარგა

320.0

76.8

0.6
24.5

0.192

24.7

77.2

0.08

ვები

66

კრონაშეკრულინ

80.0

108.7

8.7

0.8

0.64

8.7

108.7

არგავები
სულ

400.0

33.2

0.256

0.08

33.4

2011-2015 წლებისათვის ჩატარებული გამოთვლები და მიღებული შედეგები მოცემულია ცხრილი
47- ში და ცხრილი 48-ში.
ცხრილი 47. ქ.თელავის მწვანე ზონებში 2012-2015 წლებში არსებული ნახშირბადის მარაგები
სულ

მწვანე ზონებში
არსებული

ფართობი, ჰა

ნარგევები

მარაგი,
მ /1ჰა
3

D

BEF2

(1+R)

ნახშირბადის

CF

მარაგი, ათასი
ტC

2012
ფრაგმენტულადდა

320.0

75.3
9.5

ფარულინარგავები
0.490
კრონაშეკრულინარ

80.0

1.3

1.24

0.5

106.2
3.3

გავები
სულ

400.0

12.8
2013

ფრაგმენტულადდა

320.0

76.5
9.6

ფარულინარგავები
0.490
კრონაშეკრულინარ

80.0

1.3

1.24

0.5

108.7
3.4

გავები
სულ

400.0

13.0
2014

ფრაგმენტულადდა

320.0

76.8

9.7

ფარულინარგავები
0.490
კრონაშეკრულინარ

80.0

1.3

1.24

0.5

108.7

3.4

გავები
სულ

400.0

13.1
2015

ფრაგმენტულადდა

320.0

78.1

80.0

110.0

9.8

ფარულინარგავები
0.490
კრონაშეკრულინარ

1.3

1.24

0.5
3.5

გავები
სულ

400.0

13.3

67

68

შემა
ნარგავებით

ფართო

დაფარულობა

ბი, ჰა

სულ

ტება
,

D

BEF1

(1+R)

CF

1ჰა/

შემატებ
ა ტC

კლება (სტიქიური

D

მოვლენების და

BE

CF

F2

ნახშირბადი

(შემატებ-კლება)

ს კლება, ტC

სულ შემატება,

გადაბელვის შედეგად),

ტC

ათასი მ3

მ3
2012
ფრაგმენტულ

320.0

1.50
167.7

ადდაფარული
0.490
კრონაშეკრულ

80.0

1.15

1.24

0.5

1.68
46.9

ი
სულ

4

214.6

3 1.53

171.0

390

0.49

1.3

0.5

124.2

90.4

-

-

-

-

-

218.8

0.43

1.3

0.5

111.8

101.5

0.60

1.3

0.5

31.2

180.9

00.0
2013
ფრაგმენტულ
ადდაფარული

20.0
0.490

კრონაშეკრულ
ი

1.15

1.24

0.5

8 1.71

47.8

4

218.8

3 1.49

166.6

0.0

სულ
00.0
2014
ფრაგმენტულ
ადდაფარული

20.0
0.490

კრონაშეკრულ
ი

1.15

1.24

0.5

8 1.67

46.7

4

213.3

400

0.0

სულ
00.0
2015
ფრაგმენტულ
ადდაფარული

3 1.48

0.490

1.15

1.24

0.5

165.4

20.0
80

კრონაშეკრულ

8 .67

46.7

69

ი

0.0

სულ

4

212.1

00.0

ცხრილი 48. ქ.თელავის მწვანე ზონებში არსებულ ნახშირბადის მარაგებში წლიური შემატება, 2011-2015 წწ
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ცხრილი 49. ქ.თელავის მწვანე საფარში დაგროვებული ნახშირბადი და მისი წლიური ცვლილებების დინამიკა
ნახშირბადის მარაგები, ტC/წ

ნარგავებში დაგროვებული ნახშირბადი
ნარგავებში ნახშირბადის წლიური (შემატება-კლების
გათვალისწინებით) მატება
სულ ნარგავებში დაგროვებული

2012

2013

2014

2015

12800

13000

13100

13300

90.4

218.8

101.5

182.1

12890.4

13218.8

13201.5

13482.1

როგორც ცხრილიდან ჩანს 2015 წლისთვის ნახშირბადის მარაგებმა დაიკლო 14%-ით. ქ.თელავში
მწვანე საფარში ნახშირბადის დაგროვების პოტენციალის შესაფასებლად გავითვლისწინეთ ის
გარემოება, რომ

ქალაქში

გადაბელვა დაახლოებით ყოველ 5 წელში ერთხელ ტარდება

(დაახლოებით 80მ3 ფარგლებში) და აღნიშნულის
ავიღეთ 15მ მერქნის წლიური დამზადება.
3

გათვალისწინებით ქალაქში საშუალოდ

შემდგომში ეს მაჩვენებელი გავითვალისწინეთ

ქალაქის მწვანე საფარის დაგროვების პოტენციალის შეფასების (2020 წლამდე) პროცესში.
მიღებული შედეგები მოცემულია დასკვნით თავში.

6.4 სამოქმედოგეგმისფარგლებშიდაგეგმილიღონისძიებები
გამოთვლების

მეთოდოლოგია

და

გამოთვლებში

გამოყენებული კოეფიციენტთა

მაჩვენებელები
(CO2FIX V 3.1 მოდელის ზოგადი მიმოხილვა და მოდელით დათვლილი მონაცემები)
მოდელი CO2FIX შემუშავებული იქნა CASFOR II პროექტის მიერ. CASFOR II დაფინანსდა
ევროპის კომისიის INCO2 პროგრამის მიერ, ასევე პროექტი დამატებით დაფინანსდა
ჰოლანდიის სოფლის მეურნეობის, ბუნების მართვისა და მეთევზეობის სამინისტროსა და
მექსიკის მეცნიერებათა და ტექნიკის ნაციონალური საბჭოს მიერ (CONACYT).

CO2FIX V 3.1 მოდელი ბუნებაში განსაზღვრავს ნახშირბადის დაგროვების მოცულობებს,
იყენებს რა ეგრეთწოდებულ ნახშირბადის აღრიცხვის ბუღალტერულ მეთოდს, კერძოდ
მოდელი კონკრეტულ დროის მონაკვეთში ტყეში არსებულ ყველა ნახშირბადის “რეზერვუარში”
(ნახშირბადის “რეზერვუარებად” ითვლება ბუნების ის ნაწილი სადაც

მიმდინარეობს
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ნახშირბადის დაგროვება, როგორებიცაა ცოცხალი ბიომასა, ძირს ნაყარი, ორგანული ნიადაგები
და ასევე დამზადებული მერქნითი რესურსები) თვლის ნახშირბადის მარაგებში ცვლილებებს.
CO2FIX V 3.1 მოდელში არსებულ ექვს ძირითად მოდულში გამოთვლები ტარდება ერთი წლისა
და ერთი ჰა ფართობის მასშტაბით:
1.
2.

ბიომასის მოდული;
ნიადაგის მოდული;

3.

მერქნის რესურსებისგან მიღებული პროდუქციის მოდული;

4.

ბიოენერგიის მოდული;

5.

ფინანსური მოდული;

6.

ნახშირბადის კრედიტების დამთვლელი მოდული (CDM-ისთვის).

მოდელის

მეთოდოლოგიის

მიხედვით

დროის

ყოველ

(t)

მონაკვეთში,

ნახშირბადის

დაგროვების მოცულობები (CTt) შემდეგნაირად გამოითვლება:
CTt = Cbt +Cst + Cpt

(Mg C/ჰა)

სადაც:
Cbt - მცენარის მიწისზედა და მიწისქვეშ არსებულ ბიომასაში, ნახშირბადის საერთო
მოცულობა (Mg C /ჰა);
Cst - ორგანულ ნიადაგებში არსებული ნახშირბადის მარაგები (Mg C /ჰა);
Cpt - სატყეო სამეურნეო სამუშაოებიდან მიღებული მერქნითი პროდუქციაში არსებული
ნახშირბადის მარაგები (Mg C /ჰა).

სურ. 2. მოდელის სტრუქტურის სქემატური ნახაზი
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პროექტით გათვალისწინებული სცენარის მიხედვით (ნარგაოებების აღდგენა- გაშენება),
გამოთვლებისთვის გამოყენებული იყო მოდელის ორი დამთვლელი მოდული, კერძოდ:
ბიომასისა და ნიადაგის მოდული.

ბიომასის მოდული:
ბიომასის მოდულში გამოთვლებისთვის გამოიყენება “კოჰორტების” სისტემა. კოჰორტებში
გაერთიანებულია ერთი ან სხვადასხვა სახეობის მერქნოვანი მცენარეების ჯგუფები.
ყოველი კოჰორტაში გაერთიანებული სახეობები მოდულში ცალ-ცალკე ხასიათდებიან ზრდის,
ხმობის და სხვა მახასიათლებლებით.
დაგეგმილი გამწვანების შემდგომ გამოთვლებში ძირითადად გამოყენებული კოეფიციენტთა
მაჩვენებლების ნუსხა მოცემულია ცხრილი 50-ში.

ცხრილი 50. ქ.თელავის საპროექტო სცენარის მიხედვით ბიომასის მოდულში საჭირო და გამოყენებული
მახასიათებლები
ბიომასის მოდულში გამოყენებული მახასიათებელთა
ჩამონათვალი
ბიომასაში ნახშირბადის წილი (carbon content)

მახასიათებელთა მაჩვენებელი
0.5 ტ.C /ტ.მშრალი მასა

მერქნის მოცულობითი წონა (wood density), ტ.მშრ.მასა
ნეკერჩხალი
აღ. ჭადარი

0.655
0.720

იფანი

0.645

ცხენის წაბლი

0.680

ცაცხვი

0.550

კედარი

0.470

კვიპაროსი

0.540

ნახშირბადის საწყის მარაგები (Inicial carbon)
ზრდის მსვლელობის კორექტივების მაჩვენებლი
(Growth correction factor)

0ტC/ha
1

ფიტომასის (ტოტები, ტოტები, ფესვები) ბუნებრივი კვდომის წლიური მაჩვენბელი(turnover rate)
წიწვოვანები:
წიწვები

0.3

ტოტები

0.04

ფესვი

0.03
ფოთლოვანები:

ფოთლები

1

ტოტები

0.05

ფესვი

0.08
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ნიადაგის მოდული:
ნიადაგში

ნახშირბადის

დინამიკის

(http://www.efi.fi/projects/yasso/).

დასადგენად

მოცემული

მოდელი

გამოყენებულია
(მოდელი

Yasso-ს

ჩართულია

მოდელი
CO2fix-ის

სისტემაში), მშრალ ნიადაგში აღწერს ნახშირბადის დაშლას და მის დინამიკას.
ესმოდელიდაკალიბრებულიაისერომნიადაგებშიაღწეროსმთლიანინახშირბადისმარაგები,
განურჩევლადნიადაგებისფენებისა.
მოდელიშეიძლებაგამოყენებულიიქნესწიწვოვანიდაასევეფოთლოვანიტყისთვის.
ესმოდელიტესტირებულიქნასხვადსხვაკლიმატურიზონისქვეყნებში,
რათააღწერილიყოძირსნაყარისგახრწნაზესხვადასხვაკლიმატურპირობებისგავლენისეფექტი.

სამოქმედო გეგმის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიება
დაგეგმილი ღონისძიება გულისხმობს ქალაქის სხვადასხვა ადგილებში, მათ შორის 2012 წელს
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ რეკრეაციულ ზონებში ნარგავების გაშენებას
(სამუშაოების ჩატარების დრო ხუთ წელს მოიცავს). კონკრეტულად, ყოველწლიურად ქალაქში
საერთო ჯამში 2 ჰა ფართობზე გაშენდება ნარგავები, შედეგად 2020 წლისთვის ქალაქს შეემატება
10 ჰა გამწვანებული ფართობი, საიდანაც 40% მჭიდროდ მდგომი ნარგავები იქნება (5ჰა), ხოლო
დანარჩენი ქალაქის სხვადასხვა ადგილებში დაირგვებაფრაგმენტულად. მჭიდროდ მდგომი
კრონაშეკრული ნარგავები ძირითადად თელავის შემოგარენში გაშენდება, მაგ.: ქ.თელავის
დასავლეთ

შემოსასვლელის

ფერდობებზე.

მიმდებარე

ტერიტორიაზე,

თელავის

ნარგავები ფრაგმენტული სახით პირველ რიგში

ხევის

დასავლეთ

დაირგვება პარკებში,

ტყეპარკებში და სკვერებში სტიქიის შედეგად განადგურებულ ნარგავების ადგილას.
დაპროექტებისას მნიშვნელოვანია ხეებისა და ბუჩქების ჯიშების სწორი შერჩევა. მერქნიანი
ჯიშების სწორად შერჩევა მოითხოვს მხედველობაში მივიღოთ გასამწვანებელი ადგილის
გარემო პირობები, მაგალითად როგორია ნიადაგი, კლიმატური პიროებები, ასევე შერჩევეისას
გასათვალისწინებელია მერქნოვანი მცენარეების მიერ ნახშირორჟანგის შთანთქმის პოტენციალი
და გამონაბოლქვი გაზების მიმართ გამძლეობის უნარი.თელავის შემთხვევაში მცენარეების
შერჩევისას გავითვალისწინეთ ადგილზე გაშენებული სახეობები, რომლებიც კარგი ზრდის
მსვლელობით ხასიათდებიან, ესენია: ცაცხვი, ცხენის წაბლი, კედარი, კვიპაროსი (რომელიც
ქალაქის მწვანე ზონაში მცირედით არის წარმოდგენილი) და ჭადარი. აქ უნდა აღინიშნოს, რომ
ჭადარი თავისი ალერგიული თვისისებების მიუხედავად შევიდა სიაში, რადგან თელავის
ბუნებრივ-კლიმატურ პირობებში კარგი გახარება-ზრდის, ქარგამძლებოით და ნახშირორჟანგის
მაღალი შთანთქმის უნარით გამოირჩევა. ამიტომ მიზანშეწონილია მცირე რაოდენობით
დაირგას ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით, ქალაქის გარეუბანში. ასევე თელავის მწვანე ზონების
ბიომრავალფეროვნების ასამაღლებლად დაგეგმილია ადგილობრივი ბუნებრივ-კლიმატურ
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პირობებში გასაშენებლად მისაღები რამდენიმე მერქნოვანი მცენარე, კერძოდ ნეკერჩხალი და
იფანი.
იმის გათვალისწინებით, რომ საშუალოდ დასარგავად გამიზნულ 1 ჰა ფართობის 40%-ზე
მჭიდროდ დაირგვება ნარგავები, ხოლო დანარჩენზე ფრაგმენტულად, მთლიანობაში 1ჰაფართობის განაშენიანებას დაჭირდება 1950 ცალი ნერგი.
უნდა აღინიშნოს რომ საპროექტო ტერიტორიაზე სამუშაოების შესასრულებლად, აუცილებლად
საჭიროა შედგეს გაშენების პროექტი, რომლის აუცილებელი კომპონენტებია: გაშენების სქემები,
დასარგავად შერჩეული მცენარეების ნუსხა და ჩასატარებელი ყველა სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა.
ქვემოთ მოცემულია (იხ.ცხრილი 51) საპროექტო ტერიტორიაზე პირველ წელს დაგეგმილი
ღონისძიებების სავარაუდო დანახარჯები.
ცხრილი 51. 1ჰა-ზე დაგეგმილი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა
№

დანარხაჯების

ზომის

ერთეულის

მთლიანი

მთლიანი

აღწერა

ერთეული

ღირებულება

ოდენობა

ღირებულება

(US $)

(US $)

I. ძირითადი ხარჯები
1.

საველე სამუშაოები

1.1

ჰა

1.3

ფართობის გასუფთავება
(ჯაგნარებისგან, ამონაყარისგან
და სხვ.)
ფართობის მარკირება და
ორმოების ამოღება
ნარგების ყიდვა

1.5
1.6

1.2

300.0

1.0

300.0

ნერგი/ ცალი

0.40

1950

780

ნერგი/ ცალი

15.0

1950

29 250

ნერგების დარგავა

ნერგი/ ცალი

0.20

1950

390

ნერგების მორწყვა

ნერგი/ ცალი

0.10

1950

195

მთლიანი ჯამი (USD)

30 915

როგორც ცხრილიდან ჩანს, 1ჰა საპროექტო ფართობზე დაგეგმილი ღონისძიებების ღირებულება
შეადგენს 30 915აშშ დოლარს.
განაშენიანების შედეგად ნახშირბადის დაგროვების მაჩვენებლები მოცემულია ქვემოთ
სურათზე (სურ. 3), ხოლო დაგროვების დინამიკა მოცემულია გრაფიკულად, იხ. სურ. 4.
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სურ. 3. ნარგავებში ნახშირბადის დაგროვების მაჩვენებლები
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სურ. 4. ნარგავებში დარგვის შემდგომ ნახშირბადის დაგროვების დინამიკა

მოდელით მიღებული ჯამური ცხრილებიდან იკვეთება, რომ დაგეგმილი გაშენების პირველ
წელს 2ჰა ფართობზე დაგროვდება 5.2 ტC. 2020 წლამდე 10ჰა-ზე გამწვანების შემდგომ
დაგროვების მაჩვენებლებიკი მოცემულია ქვემოთ
ცხრილი 52.
ცხრილი 52. წლიური დაგროვების მაჩვენებლები
2016
5.2

2017
10.4

2018
15.4

2019
20.6

2020
26.0

5.2

10.4

15.4

20.6

5.2

10.4

15.4

5.2

10.4

დაგროვებული ნახშირბადი, ტC

5.2
სულ წლიური დაგროვება, ტC

5.2

15.6

31.0

51.6

72.4
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ნახშირორჟანგის წლიური
შთანთქმა,ტCO2

19.1

57.2

114.0

189.2

265.5

მიღებული შედეგები
ცხრილი 53. ქ.თელავის მწვანე საფარში დაგროვებული ნახშირბადი და დაგეგმილი გამწვანების შედეგად
ნახშირბადის დაგროვების პოტენციალი
ყოველწლიური ნახშირბადის დაგროვება , ტC

ქალაქის მწვანე
ზონებში
ნახშირბადის
დაგროვება
(ღონისძიებები
ს გატარების
გარეშე)
ქალაქში
დამატებით
10ჰა
გამწვანების
შედეგად
წლიური
ნახშირბადის
დაგროვება,
ჯამი
შესაბამისად
შთანთქმული
(სექვესტრირებ
ული)ათასი
ტCO2

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12890.4

13218.8

13201.5

13482.1

13663.0

13843.9

14024.8

14205.7

14386.6

-

-

-

-

5.2

15.6

31.0

51.6

72.4

2890.4

3218.8

3201.5

3482.1

3668.2

3859.5

4055.8

4257.3

4459.0

47.3

48.5

8.4

49.4

50.1

50.8

51.5

52.3

53.0

78

7

ცნობიერებისამაღლებადაკადრებისმომზადებისსტრატეგია

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების პროცესში
სტრუქტურების

ჩართულობა

ერთნაირად

სახელმწიფოსა და საზოგადოებრივი

მნიშვნელოვანია.

განახლებადი

ენერგიის,

ენერგოეფექტურობისა და ენერგიის დაზოგვის მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების
ამაღლება კომპლექსურ და მრავალმხრივ მიდგომას მოითხოვს და შესაბამისი საკომუნიკაციო
სტრატეგია წარმოადგენს სამოქმედო გეგმის (SEAP-ის) ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ
ნაწილს.
ქ. თელავისთვის მერების შეთანხმების (CoM)
ფარგლებში „ენერგეტიკის მდგრადი
განვითარების სტრატეგიის“ მომზადების პროცესმა თვალნათლივ გამოავლინა ის ძირითადი
ბარიერები, რომლებმაც შესაძლებელია მნიშვნელოვანი საფრთხეები შექმნას სტრატეგიის
განხორციელების გზაზე. ამიტომ აუცილებელია, კარგად შეფასდეს ყველა ეს გამოვლენილი
ბარიერი და დაისახოს მათი დაძლევის გზები. ამ შეფასებისას გამოიკვეთა, რომ სტრატეგიის
განხორციელებისას ძირითადად სამი ტიპის ბარიერთან გვექნება საქმე: 1) ზოგადად ქვეყანაში
არსებული ბარიერები, რომლებიც გამოწვეულია წარსულში არსებული პრაქტიკის
გადმონაშთებით (განსაკუთრებით ცნობიერების სფეროში) დაარსებული ეკონომიკური და
სოციალური პრობლემებით;3) ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ცოდნის დეფიციტით და3)
კერძოდ ქ. თელავისთვის დამახასიათებელი, ასევე კონკრეტულ საპროექტო წინადადებებთან
და ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ბარიერები.
ამ ბარიერების ჩამონათვალი მოცემულია შემდეგ სქემაზე.
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ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების პროცესში საქართველოში არსებული
ბარიერები
1.

ენერგეტეკის სექტორისადმი მფლანგველობითი მიდგომა, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა
პერიოდიდან მოყვება საზოგადოებას, რადგან იმ პერიოდში ენერგია თითქმის უფასო და
შეუზღუდავი იყო;

2.

ზოგადად მდგრადი განვითარების პროცესის არასაკმარისად გაცნობიერება ადგილობრივი
ხელმძღვანელობისა და მოსახლეობის მიერ. მდგრადი განვითარების იდეა ძირითადად
გაცნობიერებული აქვს ამ საკითხებით უშუალოდ დაკავებულ საზოგადოების ძალიან მცირე
ნაწილს;

3.

ენერგეტიკის სექტორის განვითარების შედარებით გრძელვადიანი პერსპექტივების ერთიანი
ხედვის არარსებობა (სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფებს ჯერ კიდევ მკვეთრად განსხვავებული
პოზიციები აქვთ, რაც ხშირად არაა დაფუძნებული რეალურ გათვლებზე);

4.

ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგორესურსის როლზეერთიანი, კარგად გააზრებული
და ჩამოყალიბებული ხედვის არ არსებობასაქართველოს ენერგოსექტორის განვითარების
მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაშინ, როდესაც ბოლო წლებში
წლიურადენერგიაზე მოთხოვნის საშუალოდ 10%-იანი ზრდა არის დაფიქსირებული.
შესაბამისად, არაა განსაზღვრული აღნიშნული რესურსის (გარდა ჰიდროსი) პოტენციალი და ამ
პოტენციალის ათვისების მიმართულებები, არ არის შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა და
დასახული მიზნები, როგორც მაგალითად ეს არის ქვეყნის გაზიფიკაციის ან ჰიდროენერგეტიკის
მიმართულებით;

5.

არასრულყოფილი და მაღალი რისკების შემცველია ტექნოლოგიების ბაზარი. ყოველი ახალი
ტექნოლოგიის და სადემონსტრაციო პროექტის მიერ განცდილი მარცხი სერიოზულ გავლენას
ახდენს ამ მიმართულების შემდგომი განვითარების პერსპექტივაზე. ენერგეტიკის სექტორის
გრძელვადიანი დაგეგმარება არ ხდება ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით;

6.

ენერგოეფექტურობაზე და განახლებად ენერგიებზე (გარდა ჰიდროსი) არაკოორდინირებული და
არამიზნობრივი სამუშაოები ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. თუმცა, აქვე
უნდა გაესვას ხაზი იმ ფაქტს, რომ ენერგოეფექტურობის ზრდა ქაოტურად, მაგრამ მაინც
მიმდინარეობს ქვეყანაში და ამას გარკვეულწილად ხელს უწყობს თანამედროვე ტექნოლოგიების
(ძირითადად საყოფასხოვრებო) ბაზარი და საერთაშორისო დონეზე არსებული
ენერგოსტანდარტების შემოჭრა საქართველოში.გარდა ამისა ქვეყანამ უკვე დაიწყო მუშაობა
ენერგოეფექტურობის სამოქმედო პროგრამის შექმნაზე, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს
ენერგოეფექტურობის კოორდინაციის გაზრდას მუნიციპალიტეტების დონეზეც.

ამ ბარიერების იდენტიფიცირებისას გათვალისწინებულ იქნა ის ფაქტიც, რომ ქ. თელავის
მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ხედავს ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების მომავლის
პერსპექტივას, დიდ ინტერესს გამოხატავს თანამედროვე, სუფთა, ენერგოეფექტური და
განახლებადი ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით და გარკვეულწილად შესაბამისი
ცოდნაც აქვს, მაგრამ არ აქვს საკმარისი გამოცდილება თანამედროვე ტექნოლოგიების მართვის
და მდგრადი განვითარების დაგეგმარების, ასევე ინვესტორებთან მუშაობის მიმართულებით.
ხშირად მუნიციპალიტეტების მიერ გამოხატული მხარდაჭერა არაა ბოლომდე გააზრებული და
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არაა ნათელი ხედვა იმისა, თუ რა შეუძლიათ თვითონ გააკეთონ ადგილზე და როგორ უნდა
გატარდეს ეფექტურად ესა თუ ის ღონისძიება.

ქ. თელავის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების წინაშე არსებული ბარიერები:
1.

რეგიონის და კერძოდ თელავის მუნიციპალიტეტს აქვს ის ძირითადი ბარიერი, რაც საერთოა
საქართველოში ყველა რეგიონისა და მუნიციპალიტეტისათვის, მათ შორის თვითმმართველი
ქალაქებისათვის, როგორიცაა თელავი. ეს არის მათი სრული დამოკიდებულება ცენტრალიზებულ
ენერგომომარაგებაზე ელექტროენერგიის სექტორში და სრული დამოკიდებულება კერძო
სექტორზე სხვა ენერგომატარებლებთან მიმართებაში.ეს დამოკიდებულება ცენტრალიზებულ
პროცესზე ნაწილობრივად გაზმომარაგების სექტორსაც შეეხება, სადაც მუნიციპალიტეტები
ძირითადად ცენტრალური ხელისუფლების გეგმით განვითარებულ პროცესებზე არიან
დამოკიდებული. რაც შეეხება ბენზინს, დიზელს და სხვა სახის საწვავს ეს კერძო იმპორტიორების
პრეროგატივაა; შესაბამისად, ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტები ვერ ხედავენ თავის როლს
ენერგოდაგეგმარების პროცესში, ასევე ვერ ხედავენ რისკებს, რომლებიც დამახასიათებელია
ცენტრალიზებული მომარაგების შემთხვევაში და არ გეგმავენ ამ რისკებისა და საფრთხეების
შემცირების ღონისძიებებს. ეს განსაკუთრებით დამახასიათებელია ახლად წარმოქმნილი
თვითმმართველი ქალაქებისათვის, როგორიცაა თელავი, რომელიც დამოუკიდებელი გახდა 2014
წელს;

2.

თელავის მუნიციპალიტეტი არ აწარმოებს ქალაქის მიერ ენერგომოხმარების სტატისტიკას,
რომლის საფუძველზეც დაგეგმავდა ქალაქის მზარდ ენერგომოთხოვნას.არ არის იმის ხედვა და
სტრატეგია, თუ როგორ მომარაგდება ქალაქი დღევანდელი ენერგომომარაგების სისტემის ერთერთი რგოლის მოშლის შემთხვევაში. შესაბამისად ქალაქს არა აქვს სათანადოდ გააზრებული
ენერგოეფექტურობის აუცილებლობა და მისი როლი ქალაქის მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების პროცესში. არ არის იმის საკმარისი ხედვა, თუ რა პრობლემები შეიძლება შეექმნას
ქალაქს მზარდი ეკონომიკის პირობებში, მზარდი მოსახლეობის შემთხვევაში, მზარდი
სატრანსპორტო ქსელის შემთხვევაში. ეს უკანასკნელი და კერძოდ, საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის არარსებობა საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა ქ. თელავისათვის;

3.

ქ. თელავის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების პროცესის დასაგეგმად, სამართავად და
განსახორციელებლად მუნიციპალიტეტს აკლია შესაბამისი გამოცდილება, ცოდნა და არც
საკმარისი ტექნიკური კადრები გააჩნია; კერძოდ, ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების პროცესში,
მოკლევადიან სტრატეგიაში, ქ. თელავისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული სექტორი
ტრანსპორტის სექტორია. მაგრამ იმისათვის, რომ უმტკივნეულოდ მოხდეს
სუფთა/ნაკლებემისიანი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება საჭირო იქნება
სერიოზული მუშაობა საზოგადოებასთანიმ სიკეთეების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით,
რასაც ქალაქს მოუტანს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არსებობა, პარკინგის ადგილების
შემოღება და გარკვეული შეზღუდვების დაწესება კერძო ტრანსპორტზე.

4.

ასევე მნიშვნელოვანი ბარიერია, დამატებითი ფინანსური სახსრების არარსებობა (ძირითადი
საბიუჯეტო სახსრები მიმართულია ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და სოციალურ
პროექტებზე) ამ მიმართულების (ქალაქის მიერ ენერგეტიკის მდგრადი მოხმარების
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უზრუნველყოფის) განსავითარებლად;
5.

ადგილობრივი ენერგორესურსის (გარდა ჰიდროსი) მოხმარების სფერო არამართვადი და
ქაოტურია მუნიციპალიტეტების დონეზე ისევე, როგორც მთელი ქვეყნის მასშტაბით;

6.

ქ. თელავის შემთხვევაში მეტ-ნაკლებად მოქმედებს ყველა ის ბარიერი, რომელიც
ზოგადიადდამახასიათებელი მთელი ქვეყნისათვის.

როგორც უკვე აღინიშნა, სათბურის გაზების შემცირებისა და ქალაქის მდგრადი განვითარების
პროცესში

ქ.

თელავისათვის

ერთ-ერთი

პირველი

პრიორიტეტი

საზოგადოებრივი

ტრანსპორტის ქსელის შექმნაა (ტრანსპორტის სექტორი), რომელსაც მოსდევს შენობების
სექტორი, რომელიც ერთ კვ.მ საცხოვრებელ ფართზე ყველაზე დიდ ენერგორესურსს მოიხმარს
ყველა იმ

ქალაქს შორის, რომლებსაც ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმებიაქვთ.

შესაბამისად, ცნობიერების ამაღლების პროცესი ძირითადად ამ სექტორებზე უნდა იყოს
მიმართული.
გარდა ზოგადად ტექნოლოგიების განვითარებასთან (ადგილობრივი), მათ იმპორტთან და
გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოთ განხილული ბარიერებისა, თითოეულ კერძო
ტექნოლოგიასთან

მიმართებაში

არსებობს

სპეციფიკური

ბარიერები,

რომლებიც

გათვალსწინებული უნდა იყოს ენერგეტიკის მდგრაგი განვითარების გეგმის განხორციელების
პროცესში შერჩეული და გამოყენებული ტექნოლოგიების შესაფასებლად.

ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ბარიერები:
1.

ცოდნის ნაკლებობა საერთაშორისო ბაზრებზე არსებულ და ხელმისაწვდომ თანამედროვე
ენერგოეფექტურ და განახლებად ტექნოლოგიებზე. მხოლოდ ძალიან ცოტა ტექნოლოგიისათვის არის
შეფასებული და შესწავლილი საქართველოში მათი ადაპტირების შესაძლებლობები და პირობები,
რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ამ ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებულ რისკებს. აღნიშნული
რისკების აღება თავის თავზე არც კერძო ბანკებს და ზოგადად არც კერძო სექტორს სურს.
შესაბამისად, ტექნოლოგიების შემოტანა, გავრცელება და დანერგვა თითქმის მთლიანად
არასამთავრობო სექტორის ან იმ მსხვილი ინვესტორების ხელშია, რომლებიც დაინტერესებული
არიან საკუთარი ტექნოლოგიებისათვის ბაზრების ათვისებით. შესაბამისად, მაღალხარისხიან
ტექნოლოგიებს, რომლებიც მცირე რაოდენობით შემოდის, მოყვება დიდი წილი უვარგისი
ტექნოლოგიები. ამას ხელს ისიც უწყობს, რომ უმეტეს შემთხვევაში განმსაზღვრელი ტექნოლოგიის
ფასია დასამწუხაროდ ისიც მხოლოდ მოკლევადიან პერსპექტივაში;

2.

ცოდნის ნაკლებობა იმ ადგილობრივ გარემოზე, რომელშიც უნდა მოხდეს ამათუიმ ტექნოლოგიის
ოპერირება (მაგალითად ენერგოეფექტური ნათურები არაეფექტური და ეკონომიკურად წამგებიანი
ხდება იქ სადაც ელექტროქსელი ძველია და არაა გამართული). ამ ტიპის კვლევები დამატებით
ღირებულებად აწვება ტექნოლოგიებს;
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3.

ცოდნის დეფიციტი ტექნოლოგიის გარემოსდაცვითი და სოციალური უკუჩვენების შესახებ.
ტექნოლოგიების ტექნიკური რისკების შესწავლას სჭირდება მიმღები მხარის მხრიდან ტექნოლოგიის
კარგი ცოდნა, რათა სათანადოდ მოხდეს რისკის შეფასება და მინიმუმამდე დაყვანა. საქართველოს
შემთხვევაში ამ ტიპის რისკების შეფასების გამოცდილება აქტიურად არ არსებობს;

4.

სათანადო გამოცდილების მქონე ადგილობრივი კადრების არარსებობა, რომლებიც შეძლებდნენ ამა
თუ იმ ტექნოლოგიის სწორად შერჩევას ადგილობრივი პირობებისათვის და სათანადოდ
ექსპლუატაციას. განსაკუთრებით ეს პრობლემაა მუნიციპალიტეტების და თვითმმართველი
ქალაქების დონეზე;

5.

განახლებადი ტექნოლოგიები უმეტესწილად არაა საკმაოდ მოქნილი და ადვილად ადაპტირებადი
სხვადასხვა გარემოში. მათ უმეტესეობას არ აქვს საბაზრო სახე და მათი ადაპტირება ადგილობრივი
პირობებისადმი დამატებით თანხებს და ცოდნას მოითხოვს.

ქ. თელავის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ჩატარებულმა
დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზმა გამოკვეთა სამიზნე ჯგუფები ცნობიერების ამაღლებისა
და გადამზადებისათვის, რომლებთანაც აქტიური მუშაობაა საჭირო ზემოთ ჩამოთვლილი
ბარიერების დასაძლევად. თუმცა, უნდა ხაზი გაესვას იმ გარემოებას, რომ ჯერ კიდევ არის
ქვეყნისათვის დამახასიათებელი საერთო ბარიერები, რომელთა დაძლევა სახელმწიფოს
სერიოზული ჩარევის გარეშე ფაქტიურად ძალიან რთული იქნება.
ცნობიერების ამაღლების პროცესში ჩასართავი სამიზნე ჯგუფები, რომელთაც ეს სტრატეგია
განიხილავს შემდეგია: ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები და საკრებულოს
წევრები, ტრანსპორტის ბიზნესით დაკავებული პირები/ჯგუფები, ქ. თელავის მოსახლეობა და
მშენებლობის სექტორში დასაქმებული კერძო სექტორი/დეველოპერები.
ვინაიდან თელავის მუნიციპალიტეტის პირველი პრიორიტეტი, ამ ეტაპზე, ადგილობრივი
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება და ზოგადად ტრანსპორტის სექტორია, ამიტომ
სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად აუცილებელია ისეთი ღონისძიებების დაგეგმვა და
განხორციელება, რომლებიც მოითხოვს ქ. თელავის მოსახლეობის და ზემოთ ჩამოთვლილი
სამინზე ჯგუფების ინტენსიურინფორმირებას და ცნობიერების ამაღლებას ტრანსპორტის
სექტორში გასატარებელი ენერგოეფექტური ღონისძიებების შესახებ და ამ სექტორის მდგრადი
განვითარების

პერსპექტივების

შესახებ,

რაც

თავისმხრივ

უზრუნველყოფს

ქალაქში

მოსახლეობისათვის უვნებელი გარემოს შენარჩუნებას და ხელს შეუწყობს ქ. თელავში
ტურისტების მოზიდვას.
მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება ქ. თელავისათვის შენობების და მშენებლობის სექტორია.
თელავში შენობების აუდიტმა აჩვენა, რომ აქ არსებული შენობები (კერძო სახლების ჩათვლით)
ვერ აკმაყოფილებს ენერგოეფექტურობის მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი, რაც სავარაუდოდ
მნიშვნელოვნად აწვება მოსახლეობის ბიუჯეტს. მშენებლობაში გამოყენებული სტანდარტები
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ძალიან

დაბალია

და

აუცილებელია

ამ

მიმართულებით

მოსახლეობასთან

და

დეველოპერებთან/მშენებლებთან აქტიური მუშაობა.
ზოგადად, აუცილებელია მოსახლეობისათვის ნათელი და გასაგები იყოს ენერგეტიკის
მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის არსებობის და განხორციელების მიზნები და
ეფექტურად განხორციელების შემთხვევაში მისგან მიღებული დადებითი სოციალური და
ეკონომიკური შედეგები. იმ ეტაპზე, როდესაც აუცილებელი გახდება გარკვეული ჩვევების და
ქცევის შეცვლა მოსახლეობის მხრიდან, მათგან მაქსიმალური მხარდაჭერის მისაღწევად
საჭიროა მათი ჩართულობა მოხდეს თვით გეგმის შემუშავების პროცესში. როგორც პრაქტიკა
აჩვენებს, რაც უფრო მაღალია ადრეული ეტაპიდან პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობა, მით
მარტივი სამართავია განხორციელების ეტაპი და მით მაღალია საზოგადოებრივი მხარდაჭერა.
ენერგეტიკისმდგრადიგანვითარებისსამოქმედოგეგმის შემუშავების საწყის ეტაპზე საჭიროა
თელავის მოსახლეობასთან (სადაც, სავარაუდოდ,ყველაზე მეტად იქნება საჭირომომავალში
ქცევის ცვლილება) შეხვედრა და კონსულტაციები, რათა მოხდეს ამა თუ იმ პროექტის
განხორციელების აუცილებლობის და ქალაქის და მისი მოსახლეობის მიერ მისაღები
სარგებლის განმარტება. კონსულტაციის დროს შესაძლოა გამოვლინდეს ახალი პროექტების
იდეებიან მოხდეს დაგეგმილ პროექტებში ცვლილებების შეტანა.
ქ. თელავის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის მომზადების პროცესში
სამუშაო შეხვედრები უკვე გაიმართა ქ. თელავის ხელმძღვანელობასთან აღსანიშნავია, რომ
სწორედ

კონკრეტულ

სექტორებში

მოქმედიდაინტერესებული

პირები

ფლობენ

გეგმის

შესაქმნელად და განსახორციელებლად საჭირო ინფორმაციის დიდ ნაწილს და ქმნიან იმ
საყრდენს, რომელზეც დამოკიდებულია მთლიანი პროექტის წარმატება.
ქ. თელავის SEAP-ის განხორციელების პროცესში ცნობიერების ამაღლებისა და ადგილობრივი
კადრების მომზადების სტრატეგია შემდეგი საფეხურებისაგან შედგება:

მოკლევადიანი სტრატეგია 2015-2018 წწ
1. ადგილობრივი ხელმძღვანელობის მუდმივი ინფორმირება ქალაქის მიერ ენერგიის
მოხმარების

ტრენდების

განვითარების

შესახებ,

მდგრადობის

ენერგორესურსის
უზრუნველყოფის

მოხმარებისა

და

უპირატესობებზე

ქალაქის
და

პერსპექტიულობაზე და ამ ინიციატივის სოციალურ და ეკონომიკურ მომგებიანობაზე.
2. მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებისა და გარე რესურსის მომზადება/ტრეინინგები
ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის წარმატებით განხორციელებისა
და მონიტორინგის უზრუნველყოფის მიზნით.
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3. ქ. თელავის უზრუნველყოფა იმ ტექნიკური კადრებით, რომლებიც მოამზადებენ
ტრანსპორტის სექტორში ენერგოეფექტურ/დაბალემისიებიანპროექტებს.
4. საინფორმაციო-საგანმანათლებლო კამპანია ქალაქის მოსახლეობის
ამაღლების

ცნობიერების

უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის

უპირატესობის შესახებ . კერძო ტრანსპორტის შეზღუდვის მომგებიანობა ქ. თელავში
ტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობად.
5. მოსახლეობისათვის

მინიმალური

სამშენებლო

სტანდარტების

მიწოდება,

იმის

განმარტებით, როგორ შეცვლის ამ სტანდარტების დაცვა მათ ენერგოხარჯებს.
6.

საინფორმაციო/საგანმანათლებლო/საილუსტრაციო
წარმატებული

გამოცდილების

და

ქალაქების

მასალების
მწვანე

გზით

რეკომენდირებული თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ;
სხვადასხვა

სექტორებში

ენერგოეფექტური

ღონისძიებებისა

მომზადება

განვითარებისათვის
მოსახლეობისათვის
და

ტექნოლოგიების

დანერგვის უპირატესობების დემონსტრირება.
7. ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის განხორციელებაში კერძო სექტორის
ჩართულობის უზრუნველყოფა მათთვის ენერგოდამზოგ და ეკონომიკურად მომგებიან
ტექნოლოგიებზე ინფორმაციის მიწოდებით, საზოგადოებრივი და კერძო სექტორების
თანამშრომლობის პროგრამების შეთავაზებით.

გრძელვადიანი სტრატეგია (2018-2020წწ)
გრძელვადიან სტრატეგიაში საჭირო იქნება აკრძალვების შემოტანა, რასაც მოსახლეობის
ცნობიერების და მნიშვნელოვანწილად ქცევის შეცვლა სჭირდება. გრძელვადიანი სტრატეგიის
ძირითადი მიმართულებებია:
1. დაინტერესებულმხარეებთან

(ქალაქისმოსახლეობა,

არასამთავრობოსექტორი)
კონსულტაციებისდაწყება
სექტორშიამკრძალავიღონისძიებებისადა
შენობებთან

კერძოსექტორი,
ტრანსპორტის
მიმართებაში

ენერგოეფექტურობის სტანდარტების დანერგვისშესახებ, რომლებიც ეტაპობრივად
უნდაგანახორციელოსმუნიციპალიტეტმა.
დაინტერესებულმხარეებთანკონსულტაციებითიმბარიერებისიდენტიფიცირება,
რომლებიცშეიძლებაწარმოიქმნასამკრძალავიღონისძიებებისადასხვადასხვატიპისსტანდ
არტებისდანერგვისპროცესში;
2. სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის ცნობიერების ასამაღლებელი და წამახალისებელი
პროგრამების შექმნა და განხორციელება სტანდარტების (მაგ. ენერგოეფექტურობის)
შეუფერხებლად დანერგვის უზრუნველსაყოფად.
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კადრების მომზადებისა და ცნობიერების ამაღლების სფეროში ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის სტრატეგია ენერგეტიკის
მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის წარმატებით განსახორციელებლად

ძირითადი სტრატეგიული

ძირითადი სამიზნე

მიზნები

ჯგუფები

მოკლევადიანი
სტრატეგიული მიზნები
(2015-18) მოკლევადიანი
სტრატეგიის ძირითადი





მიზანია ხელი შეუწყოს
ქალაქის მმართველობის
ინფორმირებულობას
ქალაქის საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის სექტორის
მდგრადი განვითარების
პერსპექტივაზე და მის
სოციალურ და ეკონომიკურ
მომგებიანობაზე, ასევე
სამშენებლო სტანდარტებით
ქალაქის მოსახლეობის
უზრუნველყ ოფაზე;
მაქსიმალურად
უზრუნველყოს სამიზნე
აუდიტორიის
ინფორმირება და
ცნობიერების ამაღლება;
დაეხმაროს ქალაქის
მოსახლეობას და სხვა
დაინტერესებულ პირებს ამ
ინიციატივიდან სარგებლის
მიღებაში და მოამზადოს




ქ. თელავის
მუნიციპალიტეტი
და საკრებულო
საავტომობილო
ბიზნესით
დაკავებული
ჯგუფები
ქ. თელავის
მოსახლეობა
ქ. თელავში მოქმედი
სამშენებლო
კომპანიები

განსახორციელებული ღონისძიებები

პოტენციური წამყვანი

შედეგი

პოტენციური

ორგანიზაცია (ები)





ქ. თელავის მერია
მერების შეთანხმების
კოორდინატორები
საქართველოში
(ენერგეტიკის
სამინისტრო და
გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო)
მერების შეთანხმების
და დაბალემისიანი
განვითარების
სტრატეგიის
მომზადების
ინიციატივების
ფარგლებში მიმდინარე
სხვადასხვა
ადგილობრივი და
საერთაშორისო
პროგრამები

დონორები


ქ. თელავის
ენერგეტიკის
მდგრადი




განვითარების გეგმის
განხორციელება
წარმატებულად
მიმდინარეობს.


ქ. თელავის მერია
აგრძელებს იგივე
საქმიანობას 2018
წლის შემდგომაც



ქ. თელავის
მოსახლეობა
ინფორმირებულია
ქალაქის მთავრობის
მიერ ამ პროცესის
ფარგლებში
წამოწყებული
ინიციატივების
შესახებ



ქ. თელავის
მერია
მერების
შეთანხმების
კოორდინატო
რები
საქართველოში
(ენერგეტიკის
სამინისტრო
და გარემოს და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტრო)
მერების
შეთანხმების
და
დაბალემისიან
ი
განვითარების
სტრატეგიის
მომზადების
ინიციატივების
ფარგლებში
მიმდინარე
სხვადასხვა
ადგილობრივი
და
საერთაშორისო
პროგრამები
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სათანადო კადრები



კლიმატის
ცვლილების
შერბილებისა
და
განახლებადი
ენერგიების,
ასევე
ენერგოეფექტუ
რობისა და
მდგრადი
განვითარების
პროცესების
ხელშემწყობი
საერთაშორისო
დონორები



თელავის მერია



EC-LEDS

სამოქმედო გეგმის
განხორციელებისა და
მონიტორინგის
უზრუნველსაყოფად

1.

კადრების მომზადება

ქ. თელავისთვის
ტექნიკური კადრების
მომზადება, რომლებიც
შეძლებენ დაეხმარონ
სამიზნე ჯგუფებს
ენერგოეფექტური
საპროექტო წინადადებების
მოზადებაში და მათ
განხორციელებაში
მუნიციპალიტეტით
გამოყოფილი
თანადაფინანსების
პირობებში.




ქ. თელავის მერიის
ტექნიკური ჯგუფი
მერიის მიერ
შექმნილი
სპეციალური
სამსახური (ეს
შესაძლებელია იყოს
ენერგოეფექტურობი
ს ცენტრი), რომელიც
მოემსახურება
როგორც მერიას,
ასევე მოსახლეობას
და კერძო სექტორს
კონკრეტული
საპროექტო
წინადადებების
მომზადებაში
შენობების
ენერგოეფექტურობა
ზე და ამ
ღონისზიებების
განხორციელებაში.







ქ. თელავის მერიის ხელშეწყობით
უნდა შეიქმნას ტექნიკური
ჯგუფი/სამსახური, რომელიც
მოემსახურება როგორც მერიას,
ასევე იმუშავებს შესაბამის
სამიზნე ჯგუფებთა
ენერგოეფექტური პროექტების
მომზადებაზე და თანამედროვე
ენერგოეფექტური
ტექნოლოგიების შეთავაზებაზე
ტექნიკური ჯგუფის მომზადების
პროგრამის შემუშავება. პროგრამა,
როგორც მინიმუმ უნდა
მოიცავდეს თანამედროვე
ტექნოლოგიების ანალიზს, მათი
დანერგვის წინაშე არსებული
ბარიერების ანალიზს, და
სხვადასხვა ენერგოეფექტური
ღონისძიებების უპირატესობების
ანალიზს
ტექნიკური ჯგუფისათვის




ქ. თელავის მერია
ამ სფეროში მოღვაწე
სხვადასხვა ქვეყნის
კერძო სექტორის
წარმომადგენლები







მომზადებულია
პროგრამა და
სახელმძღვანელო
მერიის ტექნიკური
ჯგუფისათვის
კადრების
მოამზადებლად
კადრები
მომზადებულია და
შერჩეულია
კონკურსის წესით
ტექნიკური ჯგუფი
აქტიურადაა
ჩართული გაცვლით
პროგრამებსა და
საერთაშორისო
ქსელებში უახლესი
ინფორმაციის
მისაღებად
თანამედროვე
ტექნოლოგიებზე და
მიდგომებზე

პროექტი


USAID



GIZ



EU
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ქ. თელავის კლიმატური
პირობების შესაბამისი
სამშენებლო




ნორმების/სტანდარტების
მომზადება და
მოსახლეობისა და
მშენებლებისათვის ამ
ნორმების
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა



ქ. თელავის მერიის
ტექნიკური ჯგუფი
მერიის მიერ
შექმნილი
სპეციალური
სამსახური (ეს
შესაძლებელია იყოს
ენერგოეფექტურობი
ს ცენტრი), რომელიც
მოემსახურება
როგორც მერიას,
ასევე მოსახლეობას
და კერძო სექტორს
კონკრეტული
საპროექტო
წინადადებების
მომზადებაში
შენობების
ენერგოეფექტურობა
ზე და ამ
ღონისზიებების
განხორციელებაში.
სამშენებლო
კომპანიები









სახელმძღვანელოების მომზადება
ტექნიკური ჯგუფის ჩართვა
გაცვლით პროგრამებსა და
სხვადასხვა საინფორმაციო
ქსელებში საერთაშორისო
გამოცდილების მიღების მიზნით

ქ. თელავის მერიის ხელშეწყობით
შექმნილი ტექნიკური
ჯგუფის/სამსახურის
უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს
თანამედროვე სამშენებლო
სტანდარტებით, რომელიც
შესაბამისობაში იქნება ქ. თელავის
კლიმატურ პირობებთან.
ტექნიკურმა ჯგუფმა უნდა
უზრუნველყოს თანამედროვე
ენერგოეფექტური სტანდარტების
და მასალების დანერგვა
ქ.თელავის ტერიტორიაზე
ტექნიკური ჯგუფის მომზადების
პროგრამის შემუშავება. პროგრამა,
როგორც მინიმუმ უნდა
მოიცავდეს თანამედროვე
ტექნოლოგიების ანალიზს, მათი
დანერგვის წინაშე არსებული
ბარიერების ანალიზს, და
სხვადასხვა ენერგოეფექტური
ღონისძიებების, სამშენებლო
სტანდარტების უპირატესობების
ანალიზს
ტექნიკური ჯგუფისათვის
სახელმძღვანელოების მომზადება








საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო
ენერგოეფექტურობის
ცენტრი
მდგრადი
განვითარების და
პოლიტიკის ცენტრი









ენერგეტიკის
სექტორში
ტექნიკური ჯგუფი
აქტიურად მუშაობს
სამიზნე ჯგუფებთან
ენერგოეფექტური
ღონისძიებების
განხორციელების
პროცესში
ქ. თელავის
კლიმატური
ზონისათვის
მომზადებულია
სამშენებლო
სტანდარტები
მომზადებულია
პროგრამა და
სახელმძღვანელო
მერიის ტექნიკური
ჯგუფისათვის
კადრების
მოამზადებლად
სამშენებლო
სტანდარტებში
ტექნიკური ჯგუფი
აქტიურადაა
ჩართული გაცვლით
პროგრამებსა და
საერთაშორისო
ქსელებში უახლესი
ინფორმაციის
მისაღებად
თანამედროვე
ტექნოლოგიებზე და
მიდგომებზე
სამშენებლო
სტანდარტების
სექტორში
ტექნიკური ჯგუფი
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ქ. თელავისთვის კადრების
მომზადება, რომლებიც
შეძლებენ კვალიფიციური
სამუშაოს შესრულებას და
რეკომენდაციების გაცემას
მერების შეთანხმების
პროცესის ტექნიკურად
წარმატებულად
განხორციელებისათვის




ქ. თელავის მერიის
SEAP-ის ჯგუფი
მერიის მიერ
შექმნილი
სპეციალური
სამსახური (ეს
შესაძლებელია იყოს
ენერგოეფექტურობი
ს ცენტრი ან
ენერგომენეჯერი),
რომელიც
მოემსახურება
როგორც მერიას,
ასევე მოსახლეობას
და კერძო სექტორს
რეკომენდაციებით.










ქ. თელავის მერიაში ან მის გარეთ
სპეციალური ჯგუფის/სამსახურის
შექმნა, რომელიც მოემსახურება
როგორც მერიას ენერგეტიკის
მდგრადი განვითარების
სამოქმედო გეგმის
განხორციელებისა და
მონიტორინგის პროცესში, ასევე
იმუშავებს სამიზნე ჯგუფებთან
თანამედროვე ტექნოლოგიების
შეთავაზებაზე
აღნიშნული ჯგუფის მომზადების
პროგრამის შემუშავება. პროგრამა,
როგორც მინიმუმ უნდა
მოიცავდეს ინფორმაციას
მდგრადი ენერგეტიკის, კლიმატის
ცვლილების შერბილების
ღონისძიებების, ევროკავშირის
დირექტივების, მერების
შეთანხმების მოთხოვნების და
თანამედროვე ტექნოლოგიების
ანალიზის მათი დანერგვის წინაშე
არსებული ბარიერების შესახებ
აღნიშნული ჯგუფისათვის
სახელმძღვანელოების მომზადება
ჯგუფის ჩართვა გაცვლით
პროგრამებსა და სხვადასხვა
საინფორმაციო ქსელებში
საერთაშორისო გამოცდილების
მიღების მიზნით
ამ ჯგუფისათვის შესაფერისი
სავარაუდო კანდიდატები
თავიდანვე უნდა იყვნენ
შეძლებისდაგვარად ჩართულნი







ქ. თელავის მერია
ენერგეტიკის
სამინისტრო
გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო
მერების შეთანხმების
პროცესის
წარმომადგენელი
საქართველოში (ამ
ეტაპზე ენერგოეფექტურობის
ცენტრი)









აქტიურად მუშაობს
სამიზნე ჯგუფებთან
სამშენებლო
სტანდარტების
დანერგვის პროცესში
მომზადებულია
პროგრამა და
სახელმძღვანელო
მერიის SEAP-ის
ჯგუფისათვის
კადრების
მოამზადებლად
მკაფიოდაა
გაწერილი მათი
უფლებამოვალეობები და
სამუშაო პროგრამა,
რომელიც
ითვალისწინებს
როგორც მერიის
დახმარებას, ასევე
მოქალაქეებთან და
კერძო სექტორთან
მუშაობას
SEAP-ის ჯგუფი
აქტიურადაა
ჩართული გაცვლით
პროგრამებსა და
საერთაშორისო
ქსელებში უახლესი
ინფორმაციის
მისაღებად
თანამედროვე
მიდგომებზე
ტრანსპორტის და
მშენებლობის
სექტორში
ტექნიკური ჯგუფი
მზადაა მოუმზადოს
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SEAP-ის მომზადების პროცესში
2.

საჭირო კადრები
კერძო სექტორს

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირებულობა

საზოგადოების



მაქსიმალური
ინფორმირებულობა და
ცნობიერების ამაღლება.
ამ პროცესში საზოგადოება



კარგად უნდა იქნეს
გაცნობიერებული იმ
სოციალური და
ეკონომიკური
კეთილდღეობის შესახებ,



ტრანსპორტის
სექტორში მოღვაწე
ორგანიზაციები
(კერძო სექტორის
ჩათვლით)
არასამთავრობო
სექტორი და სხვა
საზოგადოებრივი
გაერთიანებები
ქ. თელავის
მოსახლეობა



ტრანსპორტის სექტორში მოღვწე
ორგანიზაციებისთვის
საინფორმაციო მასალის




ქ. თელავის მერია
არასამთავრობო
სექტორი



მომზადება იმ ღონისძიებებსა და
ტექნოლოგიებზე, რომლებიც
გააუმჯობესებენ ტრანსპორტის
სექტორს და ხელს შეუწყობენ
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
განვითარებას


სამიზნე ჯგუფებისთვის

რომელიც ენერგეტიკის

საინფორმაციო მასალის

მდგრადი განვითარების

მომზადება ქ. თელავის შესახებ

პროცესში მიიღწევა

(მაგ.: თუ რა პოტენციალი აქვს



ქალაქს ენერგოეფექტურობის და
მუნიციპალიტეტის

მწვანე განვითარების

ძირითადი მიმართულება

თვალსაზრისით, და როგორ

იქნება სამიზნე ჯგუფების

შეუძლია მოსახლეობას ხელი

ინფორმირება

შუწყოს ამ მპროცესებს)

საზოგადოებრივი



ქალაქის მოსახლეობისთვის

ტრანსპორტის სექტორის

საინფორმაციო მასალის

მდგრადი განვითარების

მომზადება „მერების

ღონისძიებების შესახებ,

შეთანხმების“ ხელმომწერი

კონსულტაციების გაწევა და

ქალაქების მიერ გატარებული

უახლესი ინფორმაციის

ენერგოეფექტური ღონისძიებების

მიწოდება საერთაშორისო

და მათი შედეგების შესახებ

დონეზე ტრანსპორტის

ზოგადად და კერძოდ,

სექტორში მიმდინარე

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის

პროცესებზე, მსოფლიოში

განვითარების კუთხით





ქ. თელავის
მოსახლეობა
ინფორმირებულია ქ.
თელავის
მუნიციპალიტეტის
მიერ ტრანსპორტის
სექტორში
გასატარებელი
ღონისძიებების
შესახებ
სატრანსპორტო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
ჩათვლით
ქ. თელავის
მოსახლეობისათვის
ინფორმაციის
განახლება ხდება
მუნიციპალიტეტის
ვებ გევრდზე
(www.telavi-gov.ge)_
და ფეისბუქის
გვერდზე;
მომზადებულია
საინფორმაციო
ბუკლეტები
ენერგოეფექტური
ღონისძიებების და
მათი გამოყენების
უპირატესობების
შესახებ
განხორციელებულია
რამდენიმე
საპილოტე პროექტი
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არსებულ საუკეთესო

მოსახლეობის
მაქსიმალური
ჩართულობის
უზრუნველყოფით
(მაგ. რომელიმე
ცენტრალური ქუჩის
პერიოდულად
გადაკეტვა და
გასართობი
ღონისძიებების
ჩატარება

პრაქტიკაზე.

3.

თელავის მუნიციპალიტეტის და საკრებულოს წარმომადგენლების მაქსიმალური ინფორმირებულობა

ადგილობრივი
ხელმძღვანელობის
ინფორმირებულობის




ქ. თელავის მერია
ქ. თელავის
საკრებულო



უზრუნველყოფა ქალაქის
მიერ ენერგიის მოხმარების
მდგრადობის
უზრუნველყოფის
უპირატესობებზე და



პერსპექტიულობაზე, ამ
ინიციატივის სოციალურ და
ეკონომიკურ
მომგებიანობაზე.




მერიისა და საკრებულოს
წარმომადგენლებისთვის
საინფორმაციო სემინარების
ჩატარება ქალაქის მიერ
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის
სექტორის განვითარების
უპირატესობებზე და
პერსპექტიულობაზე.
მერიისა და საკრებულოს
წარმომადგენლებისთვის
საინფორმაციო სემინარების
ჩატარება ქალაქ თელავში
სამშენებლო სტანდარტების
დანერგვის აუცილებლობაზე.
მერიისა და საკრებულის
თანამშრომლების მონაწილეობის
ხელშეწყობა ეროვნულ და
საერთაშორისო დონეზე
მოწყობილ მერების შეთანხმების
პროცესთან დაკავშირებულ
შეხვედრებსა და კონფერენციებზე
მასმედიის წარმომადგენლების
ჩართვა მერების შეთანხმების
ფარგლებში მოწყობილ მაღალი
დონის შეხვედრებზე და ამ გზით
საზოგადოების მაქსიმალურად









ქ. თელავის მერია
ქ. თელავის საკრებულო
რეგიონული
ენერგოეფექტურობის
ცენტრი
საქართველოს
ენერგეტიკის
სამინისტრო
საქართველოს
გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო









მომზადებულია
საილუსტრაციო
მასალები
საინფორმაციო
შეხვედრების
ჩასატარებლად
ჩატარებულია
საინფორმაციო
შეხვედრები
(წელიწადში მინიმუმ
2)
მოწვეულია
ევროკავშირის და
სხვა დონორი
ქვეყნების
ექსპერტები
თანამედროვე
ტექნოლოგიებზე და
მიდგომებზე
სემინარების
ჩასატარებლად
მასმედიის
საშუალებებით
გაშუქებულია
მიღებული
გადაწყვეტილებები



EC-LEDS



USAID



EU-COM



GIZ



Partnership for
mitigation



EBRD



კლიმატის
ცვლილების
შესახებ
საქართველოს
ეროვნული
შეტყობინებები
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მიზნები

(2018-2020)




გრძელვადიანი სტრატეგიის



გრძელვადიანი

ძირითადი მიზანია კერძო
სექტორის ჩართვა
ენერგეტიკის მდგრადი
განვითარების გეგმის




ქ. თელავისმერია
ქ.
თელავისსაკრებულო
ქ.
თელავისმოსახლეობ
ა
კერძო სექტორი
არასამთავრობო
სექტორი



ინფორმირებულობა მიმდინარე
პროცესებზე
მერების შეთანხმების ფარგლებში
გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესის უზრუნველყოფა
დაინტერესებულ მხარეებთან
კონსულტაციებით.

და განხილული
პროექტები და
ღონისძიებები
 მერიისა და
საკრებულოს
წარმომადგენლები
სრულად არიან
ჩართულები,
როგორც ქვეყანაში
მიმდინარე ასევე
საერთაშორისო
დონეზე მიმდინარე
პროცესებში
 მერიის ინტერნეტ
გვერდზე/ფეისბუკის
გვერდზე მუდმივად
განახლებული
ინფორმაციაა
მიმდინარე
პროცესებზე და
პროექტებზე







მიზნების მიღწევაში,
მოსახლეობის და კერძო



სექტორის მაქსიმალური
ინფორმირება ამკრძალავი
ღონისძიებების და
სტანდარტების შესახებ,



ქ. თელავისმერია
ქ. თელავისსაკრებულო
ენერგეტიკის
სამინისტრო
გარემოსა და
ბუნებრივი
რესურსების დაცვის
სამინისტრო
ენერგოეფექტურობის
ცენტრი
კერძო სექტორის
საინიციატივო
ჯგუფები
CoM-ის პროგრამები და
პროექტები

ცნობიერების ამაღლება
ამკრძალავი

93

ღონისძიებებისა და
სტანდარტების როლზე
ენერგეტიკის მოხმარების
მდგრადობის
უზრუნველყოფაში

1. კერძო სექტორის ჩართვა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის მიზნების მიღწევაში
ენერგეტიკის მდგრადი



განვითარების გეგმის
განხორციელებაში კერძო
სექტორის (განსაკუთრებით
ტრანსპორტის და



მშენებლობის სექტორებში)
ჩართულობის გაძლიერება
მათთვის ენერგოდამზოგ და
ეკონომიკურად მომგებიან
ტექნოლოგიებზე
ინფორმაციის მიწოდებით,
საზოგადოებრივი და კერძო



ტრანსპორტის
სექტორში
დასაქმებული კერძო
სექტორი
მშენებლობის
სექტორში
დასაქმებული კერძო
სექტორი
სხვა სექტორებში
დასაქმებული კერძო
სექტორის
საინიციატივო
ჯგუფები



ინოვაციური ტექნოლოგიების
გამოყენებაში სხვადასხვა სახის
წამახალისებელი მექანიზმებით




ქ. თელავის მერია
ენერგოეფექტურობის
ცენტრი





(მაგ. ადგილობრივი
გადასახადებისა და
მოსაკრებლების ფარგლებში
გარკვეული შეღავათების დაწესება
იმ კომპანიებისათვის ვინც
ენერგოეფექტურ და ინოვაციურ
ტექნოლოგიებს დანერგავს);


სექტორების
თანამშრომლობის
პროგრამების შეთავაზებით

კერძო სექტორის დაინტერესება





კერძო სექტორისათვის
საკონსულტაციო მომსახურების
უზრუნველყოფა რისკების
შემცირების მიზნით;
ტრანსპორტის სექტორში
სხვადასხვა ღონისძიებების
დანერგვის ხელშემწყობი
სხვადასხვა ტიპის ფონდების
ჩამოყალიბება ქცევის ცვლილების
პირობებში მოსალოდნელი
რისკების შესამცირებლად;
კერძო სექტორის საინიციატივო
ჯგუფების შექმნის ხელშეწყობა,
რომელიც ხელს შეუწყობს ამ
სექტორის მაქსიმალურ ჩართვას
მერების შეთანხმების პროცესებში





ყოველწლიურად
ეწყობა სხვადასხვა
სახის ღონისძიებები
შემუშავებულია
კერძო სექტორის
წამახალისებელი
მექანიზმები ახალი
ტექნოლოგიების
განვითარებისა და
დანერგვის
პროცესებში
ჩართულობის
უზრუნველსაყოფად;
ჩამოყალიბებულია
ენერგოეექტურობის
და ტექნოლოგიების
ცენტრი, რომელიც
უზრუნველყოფს
კონსულტაციებს
ახალ
ტექნოლოგიებზე და
ქცევის ახალ წესებზე
კერძო
სექტორისათვის
შექმნილია
ტექნოლოგიებთან
დაკავშირებული
რისკების

ქ. თელავისმერია
კერძო სექტორი
EU COM
GEF
UNFCCCის
პროგრამები
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გადამზღვევი ფონდი
(ები)
შექმნილია
სხვადასხვა
სექტორში
საინიციატივო
ჯგუფები, რომლებიც
ძირითადი რგოლია
სახელმწიფოსა და
კერძო სექტორს
შორის
კერძო სექტორის
წარმომადგენლები
ჩართულები არიან
საერთაშორისო
პროცესებში,
გაერთიანებებსა და
პროფესიულ
ქსელებში

2. ბარიერების იდენტიფიცირება დაინტერსებულ მხარეებთან კონსულტაციებით
დაინტერესებულ
მხარეებთან
კონსულტაციებით იმ
ბარიერების
იდენტიფიცირება,






რომლებიც შეიძლება
წარმოიქმნას ამკრძალავი
ღონისძიებებისა და
სხვადასხვა ტიპის
სტანდარტების დანერგვის
პროცესში



ქ. თელავის მერია
ქ. თელავის
საკრებულო
ქ. თელავის
მოსახლეობა
ქ. თელავის მოქმედი
კერძო სექტორი
არასამთავრობო
სექტორი



ქალაქის ენერგეტიკის მდგრადი
განვითარების გეგმაში

ქ. თელავის მერია
ქ. თელავის
საკრებულო



მომზადებულია

ქ. თელავის მერია

ჯგუფები (კერძო
სექტორის

არასამთავრობო

შემუშავებულ სტანდარტებსა და

საინიციატივო

სექტორი

შემზღუდავ ღონისძიებებზე

ჯგუფი,

მოსახლეობასთან

არასამთავრობო

კონსულტაციების პროცესში

სექტორი, მასმედია)

ბარიერების გამოვლენა

კონსულტაციების

განხილული სექტორებისათვის






ჩასატარებლად
გამოვლენილი ბარიერების
დაძლევის ღონისძიებების



SEAP-ში განხილული

შემუშავება ასევე სხვადასხვა

თითოეული

სამიზნე ჯგუფებთან

სექტორისათვის

კონსულტაციებით (მაგ.

გამოვლენილია
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ტრანსპორტის აკრძალვა უცებ კი

ბარიერები

არ მოხდეს ამა თუ იმ უბანში ან



ქუჩაზე, არამედ ნაბიჯ-ნაბიჯ

სამიზნე ჯგუფებთან

შეგუებით. გარკვეულ ქუჩებზე

ერთად

კვირის განსაზღვრულ დღეებში

შემუშავებულია

ე.წ. ქვეითთა დღეების შემოღება

გამოვლენილი

და ა.შ. თუმცა ზოგიერთი

ბარიერების

ღონისძიების გატარება, მაგ.

დაძლევის

მანქანების ტექ. დათვალიერება

ღონისძიებები

მოხდება მთავრობის
გადაწყვეტილების საფუძველზე,
ერთდროულად. და ა.შ.)
3. დაინტერსებულ მხარეებთან კონსულტაციების გაძლერებაამკრძალავი ღონისძიებების და სტანდარტების შემოტანის პროცესში
დაინტერესებულ
მხარეებთან (ქალაქის
მოსახლეობა, კერძო
სექტორი, არასამთავრობო
სექტორი) კონსულტაციების






ინტენსიფიკაცია
ამკრძალავი
ღონისძიებებისა და



ქ. თელავის მერია
ქ. თელავის
საკრებულო
ქ. თელავის
მოსახლეობა
ქ. თელავის მოქმედი
კერძო სექტორი
არასამთავრობო
სექტორი



განვითარების გეგმაში
განხილული სექტორებისათვის
შემუშავებულ სტანდარტებსა და
შემზღუდავ ღონისძიებებზე
მაქსიმალური განმარტებების
მიცემა მოსახლეობის, კერძო

სტანდარტების შესახებ,
რომლებიც უნდა

ქალაქის ენერგეტიკის მდგრადი




ქ. თელავის მერია
ენერგოეფექტურობისა
და ინოვაციური
ტექნოლოგიების
რეგიონული ცენტრი



კადრები, რომლებიც
სისტემატურად
იმუშავებენ სამიზნე

ქ. თელავის

ჯგუფებთან

საკრებულო

მომზადებულია


სისტემატურად

სექტორის და სხვა სამიზნე

მიმდინარეობს

ჯგუფებისათვის

განმარტებები და
კონსულტაციები იმ



სათანადო საინფორმაციო

შემზღუდავ

მუნიციპალიტეტმა

რგოლებისა და გადაცემების

ღონისძიებებზე და

სხვადასხვა სექტორებში

მომზადება, რომლებიც

სტანდარტებზე,

(ტრანსპორტი, მშენებლობა)

განმარტავენ აღნიშნული

რომელთა

ღონისძიებების გატარების

განხორციელება

შემდგომ მიღებულ სოციალურ და

აუცილებელია

გარემოსდაცვით სარგებელს

ენერგეტიკის

განახორციელოს

ქ. თელავის მერია



მდგრადი
აუცილებელია იმ აქტივისტების

განვითარების გეგმის

მომზადება/დატრეინინგება ვინც
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უშუალოდ ყოველდღიურად

განსახორციელებლა

იმუშავებს ამ სამიზნე ჯგუფებთან

დ, მოსახლეობასა და
სხვადასხვა
მიზნობრივ
ჯგუფებთან
აქტიურად მუშაობს
არასამთავრობო
სექტორი


მასმედია
აქტიურადაა
ჩართული
განხილული
ღონისძიებების
სიციალური და
გარემოსდაცვითი
სარგებლის
განმარტებებში
(კლიპები, საუბრები
და ა.შ.)

4. გადაწყვეტილების მიმღებთა, საზოგადოებრივი და კერძო სექტორის წარმომადგენელთა ცნობიერების ამაღლება ამკრძალავი ღონისძიებებისა და
სტანდარტების როლზე ენერგეტიკის მოხმარების მდგრადობის უზრუნველყოფაში
სხვადასხვა სამიზნე
ჯგუფებისათვის
ცნობიერების
ასამაღლებელი და
წამახალისებელი
პროგრამების შექმნა და






ქ. თელავის მერია
ქ. თელავის
საკრებულო
ქ. თელავის
მოსახლეობა
ქ. თელავის მოქმედი
კერძო სექტორი



გადაწყვეტილების მიმღებთა და
განმახორციელებელთა
ინფორმირება საერთაშორისო






ქ. თელავის მერია
CoM-ის პროგრამები და
პროექტები



გადაწყვეტილების

საქართველოს

მიმღებები და

მთავრობა

განმახორციელებლებ

წარმატებულ და წარუმატებელ

ი ჩართული და

პრაქტიკაზე

კარგად
ინფორმირებულები

გადაწყვეტილების მიმღებთა და

არიან მიმდინარე

სტანდარტების (მაგ.

განმახორციელებელთა

საერთაშორისო

ენერგოეფექტურობის)

მონაწილეობა მერების

პროცესებზე,

შეუფერხებლად დანერგვის

შეთანხმების და

საქართველოს

განხორციელება

დაბალემისიებიანი

EC-LEDS
EU-CoM
GIZ
Clima East
და სხვა მომავალში
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უზრუნველსაყოფად.
ეს ნაწილი უფრო იმუშავებს



განვითარებისადმი მიძღვნილ

ვაალდებულებებზე

შემოთავაზებული

საერთეაშორისო პროცესებში

კლიმატის

პროგრამები

ცვლილების და
გადაწყვეტილების მიმღებთა და

ენერგოეფფეტურობი

მიმღებთა და

განმახორციელებელთათვის

ს მიმართულებით

განმახორციელებელთა

საინფორმაციო მასალის შექმნისას

ინფორმირებულობის

შემზღუდავ ღონისძიებებზე და

ზრდაზე და მათ

ახალ სტანდარტებზე ყურადღება

საინფორმაციო

მომზადებაზე აღნიშნული

უნდა გამახვილდეს და წინ

პაკეტები სადაც

პროცესებისათვის

წამოიწიოს ენერგეტიკის

მერების შეთანხმების

მდგრადი მოხმარების

პროცესი კარგადაა

აუცილებლობა საქართველოს

გაანალიზირებული

ენერგომომარაგების

ევროკავშირის

დამოუკიდებლობის

დირექტივების

უზრუნველსაყოად;

შესრულების

გადაწყვეტილების





მომზადებულია

კონტექსტში
მოსახლეობისათვის შემზღუდავ
ღონისძიებებზე და ახალ



შექმნილია კარგი

სტანდარტებზე მიღებული

პრაქტიკის

გადაწყვეტილებების გაშუქების

სახელმძღვანელოები

დროს მასმედიის საშუალებით,
ყურადღება უნდა გამახვილდეს



აუცილებელი იქნება

და წინ წამოიწიოს სოციალური

ამ პროცესში

და გარემოსდაცვითი საკითხები,

უცხოელი

ტურიზმის ხელშეწყობა

კონსულტანტების
ჩართვა



კერძო სექტორისათვის
შემზღუდავ ღონისძიებებზე და
ახალ სტანდარტებზე მიღებული
გადაწყვეტილებების გაშუქების
დროს მასმედიის საშუალებით,
ყურადღება უნდა გამახვილდეს
და წინ წამოიწიოს ეკონომიკური
ეფექტი გრძელვადიან
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პერსპექტივაში
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განხორციელების სტრუქტურა


ამ სტრატეგიას ამტკიცებს და მის შესრულებას, როგორც ქალაქის განვითარების
სამოქმედო გეგმის შემადგენელ ნაწილს, მონიტორინგს უწევს ქ. თელავის
საკრებულო;



სტრატეგიის

განახლებასა

და

განხორციელებაზე

პასუხისმგებელია

ქ.

თელავისმერია;


სტრატეგიის განხორციელებისა და მონიტორინგისათვის საჭირო ადგილობრივი
კადების მომზადებაზე პასუხისმგებელი იქნება მერიასთან არსებული ტექნიკური
ჯგუფი, რომლის შექმნა მერიის მიერ იგეგმება; ამჟამად განიხილება მისი
სტრუქტურა; ამ მიზნით გამოყენებული იქნება მერების ინიციატივის ფარგლებში
მიმდინარე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო პროგრამები;



ცნობიერების ამაღლებისა და ინფორმირებულობისათვის მასალების მომზადება
ძირითადად უნდა მოხდეს გარე რესურსების საშუალებით (არასამთავრობო
სექტორი).
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ქ.
თელავისენერგეტიკისმდგრადიგანვითარებისსამოქმედოგეგმისშესრ
ულებასადასათბურისგაზებისემისიებისშემცირებაზემონიტორინგი,
შემოწმებადაანგარიშგება

ქ. თელავის

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის შესრულებასა და

სათბურის გაზების ემისიების შემცირებაზე მონიტორინგის ღონისძიებების დაგეგმვისა და
განხორციელებისათვის
ადგილობრივი
შეტანილი

დიდი

მნიშვნელობა

თვითმმართველობის

ცვლილებების

აქვს,

რეფორმები

საფუძველზე,

თუ

თუ

როგორ

საქართველოს
როგორი

განხორციელდება
კანონმდებლობაში

იქნება

ადგილობრივი

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს შიდა ორგანიზაციული სტრუქტურა,
რომელიც ამ მონიტორინგის გეგმის მომზადების პროცესში ჯერ კიდევ ბოლომდე არაა
ჩამოყალიბებული.თვითმმართველი ერთეულების განვითარების პროცესში დიდი
მნიშვნელობა ექნება იმას, თუ რამდენად ეფექტურად მოხდება ადგილობრივი ფინანსური და
ადამიანური რესურსების მობილიზება, ზრდა და განაწილება. საჭირო რესურსების სიმწირე
და შესაბამისი ტექნიკური უნარ-ჩვევების და ცოდნის ნაკლებობა არის ერთ-ერთი ყველაზე
დიდი ბარიერი მცირე ქალაქებისთვის, განსაკუთრებით კი მათთვის, რომლებიც 2014 წელს
გახდნენ თვითმმართველები.
აქედან გამომდინარე, ამ გარდამავალ ეტაპზე, მონიტორინგის გეგმის მომზადების პროცესში
გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი შესრულების რამდენიმე ვარიანტი. შესაძლოა ყველაზე
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ეფექტური იყოს ფუნქციების სწორი გადანაწილება და უფლება-მოვალეობების მკაფიო
გამიჯვნა, როგორც მუნიციპალიტეტის შიდა სტრუქტურულ ერთეულებს შორის, ასევე გარე
რესურსზეც. ეს მიდგომა გულისხმობს მონიტორინგის მიზნით შიდა და გარე რესურსების
ერთობლივ გამოყენებას.
სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესმა აჩვენა, რომ ისევე როგორც საქართველოს სხვა
ქალაქებისათვის,

ქ.

თელავისათვის

ერთ-ერთ

ყველაზე

მნიშვნელოვან

პრობლემას

წარმოადგენს საბაზისო წლის ემისიების ინვენტარიზაციისათვის საჭირო ენერგომახმერების
მონაცემების მოპოვება სხვადასხვა სექტორებიდან. ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ არსებობს
ემისიების შესაფასებლად საჭირო ზოგიერთი მონაცემის აღრიცხვის სისტემა, რადგან ისინი
არ გამოიყენება ეკონომიკური პარამეტრების შესაფასებლად და მითუმეტეს არ სჭირდებოდა
წარსულში ეს ინფორმაცია არათვითმმართველ ქალაქს. გარკვეულ შემთხვევებში ზოგიერთი
ბაზაში არსებული ინფორმაცია საჭიროებს დამატებით დამუშავებას, რისი გაკეთებაც
მხოლოდ

მონაცემთა

წყაროს

მფლობელს

შეუძლია,

რადგან

ბაზებში

დაცულია

მნიშვნელოვანი კომერციული და კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელთანაც გარეშე
პირების დაშვება ვერ მოხდება. მონიტორინგის ანგარიშისათვის საჭირო მონაცემთა
მოპოვებასა და შეგროვებაზე მნიშვნელოვანი დროითი და ადამიანური რესურსი იხარჯება,
რადგან

სტატისტიკის

წარმოების

სისტემა

ადგილებზე

(მუნიციპალიტეტებში)

არაა

ორგანიზებული და განსაკუთრებით იმ მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც ახლახან გახდნენ
დამოუკიდებელი, თვითმმართველი ქალაქებ (მათ შორისაა, თელავი). როგორც წესი, გარდა
გამონაკლისი დიდი ქალაქების მუნიციპალიტეტებისა, ადგილზე არ არსებობს სტატისტიკის
სამსახურები,

რაც, როგორც ზემოთ ითქვა, მნიშვნელოვნად აფერხებს არა მხოლოდ

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესს და
მნიშვნელოვან დაბრკოლებად განიხილება

მონიტორინგის პროცესისთვისაც, არამედ

მნიშვნელოვანი ბარიერია თვითმმართველი ქალაქის ეკონომიკის განვითარების გზაზეც.
მონაცემების შეგროვებასთან დაკავშირებული რისკების შესამცირებლად სამოქმედო გეგმის
მონიტორინგის ნაწილში განხილულია მონიტორინგის

წარმოების მეთოდოლოგია,

რომელიც მაქსიმალურადაა გათვლილი არსებული ბარიერების გვერდის ავლაზე. ერთ-ერთი
ასეთი ღონისძიებაა საბაზისო სცენარის მონიტორინგისათვის აუცილებელ მონაცემთა
რეესტრის განსაზღვრა, რომლის რეგულარულ გამოთხოვას, შეჯამებასა და სისტემატიზაციას
განახორციელებს ქ.თელავის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის განხორციელების
მონიტორინგზე პასუხისმგებელი სამსახური29. მონიტორინგის, შემოწმებისა და ანგარიშგების

29

ამ მიზნით SEAP-ის მომზადების პროცესში მერიის მიერ სპეციალურად დანიშნულ იქნა პასუხისმგებელი პირი,

რომელიც გააგრძელებს მონიტორინგის პროცესის კოორდინაციას, ხოლო ძირითადი ერთეული სტატისტიკის
შეგროვების

მიმართულებით

იქნება

ქ.თელავის

მერიის

ქონების

მართვის,

ეკონომიკური

განვითარების,სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის
სამსახური (“შემდგომ „ეკონომიკის განვითარების სამსახური“). ამ ეტაპზე განიხილება მეორე ვარიანტიც, რომ
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განხორციელება

უნდა მიმდინარეობდეს მნიშვნელოვანი დროითი დანაკარგების გარეშე,

არსებული მონაცემების რეგულარული განახლების საფუძველზე.
მუნიციპალიტეტის დონეზე ენერგეტიკის მდგრადი გეგმის განხორციელების და მისი
სხვადასხვა პარამეტრების მონიტორინგისა და ანალიზის წარმოებისათვის მნიშვნელოვანია
მერიის

შესაბამის

უზრუნველყოფა

სამსახურს

(მარტივი

გააჩნდეს

მოხმარების

მარტივი

პრინციპზე

კომპიუტერული
აგებული,

პროგრამული

რომელთან

მუშაობაც

შესაბამისი დარგის საფუძვლიანი ცოდნის გარეშეც იქნება შესაძლებელი) რომლის
საშუალებითაც სპეციალურად მომზადებულ მუნიციპალიტეტის თანმშრომლებს შეეძლებათ
გამოთვალონ ქალაქის ენერგომოხმარების BAU (ტრადიციული გზით განვითარების)
საბაზისო სცენარის ემისიები და შემცირებული ემისიების რაოდენობა როგორც ცალკეული
ღონისძიებებისათვის, ასევე ჯამურად. მსგავსი პროგრამული უზრუნველყოფის ეფექტური
გამოყენებისათვის აუცილებელი იქნება მერიის ადგილობრივი კადრების მომზადება.
სამოქმდო გეგმის განხორციელებაზე მონიტორინგის პერიოდული ანგარიშების მომზადების
დროს, რაც „მერების შეთანხმების“ ინიციატივის ფარგლებში აუცილებელი პირობაა,
შესაძლოა

გათვალისწინებული

იყოს

მოწვეული

ექსპერტის/ექსპერტების

ჩართვა

მონიტორინგის პროცესში, სულ მცირე პირველი სავალდებულო ანგარიშის მომზადების
ეტაპზე მაინც.
ქ.თელავის

მონიტორინგისა და ანგარიშგების პროცესი შემდეგძირითად ქმედებებს

განიხილავს:
1. საბაზისო სცენარის (BAU) სისტემატური განახლება;
2. გატარებული

ღონისძიებებისა

და

განხორციელებული

პროექტების

მიერ

შემცირებული ემისიების შეფასება;
3. საბოლოო ანგარიშის შედგენა;
4. მომავალში მონიტორინგის სისტემის გამარტივების შესაძლებლობების შესწავლა.
მიმდინარე ეტაპზე სამოქმედო გეგმის განხორციელებისა და მონიტორინგის ფარგლებში ამ
პროცესებზე პასუხისმგებლები არიან:
1. ქ.თელავის მუნიციპალიტეტი პასუხისმგებელია ქალაქის განვითარების პროცესების
წარმმართველი ზოგადი პარამეტრის შესახებ სტატისტიკური მასალის შეგროვებაზე
(მშპ,

მოსახლეობა,

ერთ

აქტივობების/ეკონომიკის

სულ

მოსახლეზე

სექტორების

წილი

შემოსავლები,

მშპ-ში

და

სხვ.).

ეკონომიკური
რაც

შეეხება

ქ.თელავის მუნიციპალიტეტში შეიქმნას სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შევა რომელიმე არსებულ აიპ-ში ან
შეიქმნას ახალი აიპ სპეციალურად SEAP-ის განხორციელებისა და მონიტორინგისათვის.
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კონკრეტულად ენერგეტიკის საბაზისო სცენარის გამოთვლას, ეს შეიძლება გაკეთდეს
გარე რესურსის მიერაც, მაგრამ ეს გარე რესურსი წინასწარ უნდა იყოს ცნობილი და
აკრედიტირებული ამ საქმიანობისათვის მუნიციპალიტეტის ან სხვა კომპეტენტური
ორგანოს მიერ. მეთოდოლოგია საბაზისო სცენარის გამოთვლისა და შემდგომი
განახლებისათვის, ისევე როგორც გამარტივებული კომპიუტერული პროგრამა
(MUNI_EIPMP) გამოთვლებისათვის, ამ ეტაპზე, მუნიციპალიტეტებს მიეწოდებათ
საქართველოს

მთავრობის

განვითარების

სტრატეგიის“

დადასტურებული

მიერ

ქვეყანაში

მომზადების

მიმდინარე
პროექტის

„დაბალემისიებიანი

ფარგლებში

და

იგი

უნდა იყოს ევროკავშირის მერების შეთანხმების მომსახურე

სამეცნიერო-საკვლევი ინსტიტუტის მიერ. გამოყენებული ემისიის ფაქტორები
შეთანხმებული

უნდა

იყოს

ქვეყნაში

გაეროს

კლიმატის

ცვლილების

ჩარჩო

კონვენციის პასუხისმგებელ პირთან და დაბალემისიებიანი განვითარების პროცესში
გამოყენებულ კოეფიციენტებთან.
2. გატარებული

ღონისძიებებისა

და

განხორციელებული

პროექტების

მიერ

შემცირებული ემისიების გამოსათვლელედ სააჭირო ინფორმაცია უნდა შეგროვდეს
თვითონ ღონისძიების განმახორციელებელი ერთეულის/პროექტის მესაკუთრის
მიერ.

მუნიციპალიტეტმა

უნდა

უზრუნველყოს

ეკონკრეტული

ქმედებების

განმახორციელებლები მონაცემების შეგროვების მეთოდოლოგიით და მოახდინოს
მიმდინარე პროცესების პერიოდული გადამოწმება. ამ შემთხვევაშიც, საბოლოო
ემისიების გამოთვლაზე და შემოწმებაზე პასუხისმგებელი მუნიციპალიტეტია, თუმცა
ესეც შესაძლებელია გაკეთებულ იქნეს როგორც მუნიციპალიტეტის, ასევე
აკრედიტირებული გარე რესურსის დახმარებით. პროექტის განმახორციელებლის
მიერ მოწოდებული საქმიანობის მონაცემების პერიოდული ვერიფიცირება ასევე
მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობის საგანია.
3. მერია პასუხისმგებელია ქალაქის მასშტაბით მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშის
მომზადებაზე, ხოლო საკრებულო მის დამტკიცებაზე, რის შემდეგაც მონიტორინგის
ანგარიში ევროკავშირს უნდა გაეგზავნოს.
ამ დოკუმენტში აღწერილია მონიტორინგის პროცესის ელემენტები,ის ზოგადი პარამეტრები,
რომლებზეც უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი SEAP-ის განხორციელების პროცესში,
ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის უზრუნველყოფის (QA/QC) პროცედურა სხვადასხვა
ტიპის საქმიანობის მონაცემებისა და ემისიის ფაქტორებისათვის, რომელთა საფუძველზე
ხდება შემდგომ საბაზისო სცენარის განახლება და შემცირებული ემისიების გამოთვლა.
მონიტორინგზეპასუხისმგებელიერთეულიქ.თელავისმუნიციპალიტეტში
ქ.თელავის მუნიციპალიტეტში საერთო პასუხისმგებლობა მერების შეთანხმებასა და
სამოქმედო გეგმის (SEAP) მომზადება -განხორციელებაზე, მის სისტემატურ განახლებაზე
ახალი გარემოებების და განვითარების ახალი გეგმების შესაბამისად ამ ეტაპზე აღებული
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აქვს ამ მიზნით სპეციალურად დანიშნულ კოორდინატორს და მერიის ქონების მართვის,
ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურს (შემდგომ „ეკონომიკის განვითარების
სამსახური“). ამ ეტაპზე საბოლოოდ არ არის გადაწყვეტილი, მაგრამ სავარაუდოდ იგივე
განყოფილება იქნება საბოლოოდ პასუხისმგებელი მონიტორინგის წარმოებაზე, მისი
შედეგების ანალიზზე და ამ ანალიზის შედეგების გათვალისწინებაზე სამოქმედო გეგმის
განახლების პროცესში, საქმიანობის და მონიტორინგის მონაცემების ვერიფიკაციაზე და
მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშის მომზადებაზე, რომელსაც ევროკავშირში წარდგენამდე
ამტკიცებს ქ.თელავის

საკრებულო. კოორდინატორი და ეკონომიკის განვითარების

სამსახურის შესაბამისი განყოფილებები

ასევე პასუხისმგებელი იქნებიან მონაცემთა

შეგროვების პროცესის ორგანიზებაზე, მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობაზე,
მათ

სისტემატურ

განახლებაზე

და

ახალი

წყაროების

მოძიებაზე.

ამ

პროცესში

კოორდინატორს და ეკონომიკის განვითარების სამსახურს შეუძლია გამოიყენოს როგორც
მუნიციპალიტეტს

დაქვემდებარებული

სხვა

განყოფილებები

და

შ.პ.ს.-ები,

ასევე

სერთიფიცირებული გარე რესურსი. თავდაპირველად და სურვილისამებრ შემდგომშიც,
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას რეგიონული ენერგოეფექტურობის ცენტრის რესურსი30.
რეგიონული ენერგოეფექტურობის ცენტრების ჩამოყალიბების შემთხვევაში, მონიტორინგის
ეს ნაწილი შესაბამისად უნდა შეიცვალოს, სადაც აქ გაწერილი ქმედებების დიდ ნაწილს
ენერგოეფექტურობის რეგიონული ცენტრები აიღებენ თავის თავზე.
ოთხი

ძირითადი

სექტორი

განიხილება

ქალაქ

თელავის

ენერგეტიკის

მდგრადი

განვითარების სამოქმედო გეგმაში. ესენია: შენობების სექტორი, ტრანსპორტის სექტორი,
გარე განათება და ემისიების შთანთქმის წყაროს გაზრდა გამწვანებული ფართობების
შემატებით. თითოეული სექტორის საბაზისო სცენარის შესაფასებლად საჭიროა სხვადასხვა
ტიპის საქმიანობის მონაცემებზე მონიტორინგი. ეს მონაცემები ქვემოთაა აღწერილი. გარდა
ამ საქმიანობის მონაცემებისა საჭირო იქნება მონიტორინგი თითოეული განხორციელებული
პროექტისა და ღონისძიების ფარგლებში, რომელთა საფუძველზეც მოხდება ემისიების
შემცირების რაოდენობრივი შეფასება და ყველა ღონისძიებით დაზოგილი ჯამური ემისიის
წილის განსაზღვრა საბაზისო სცენარში. საბოლოო შემცირების რაოდენობა დადგინდება ამ
ორის შედარების შედეგების ანალიზის საფუძველზე.
ამგვარად, ამ ეტაპზე, ქ.თელავის მერიის მიერ განიხილება მონიტორინგისა და მონაცემთა
შეგროვების ორი ვარიანტი: თითოეული სექტორის მონიტორინგისათვის აუცილებელი
სტატისტიკური

მასალის

მოგროვება

და

მოწოდება

დაევალოს

მერიის

შესაბამის

სტრუქტურებს და მეორე ვარიანტი არის, რომ მონაცემების არქივირება და პირველადი
დამუშავება მოხდეს

უახლოეს მომავალში დაგეგმილი

მერისათან ჩამოყალიბებული

ტექნიკური ჯგუფისა და ენერგომენეჯერის მიერ.
30ასეთი

რეგიონული ცენტრების ჩამოყალიბება იგეგმება მიმდინარე EC-LEDS პროექტის ფარგლებში.

104

ქვემოთ ნახაზზე მოცემულია მერიის ის განყოფილებები და შ.პ.ს.-ები, რომლებიც
პასუხისმგებლები იქნებიან მონიტორინგის მიზნით მონაცემების შეგროვებაზე.

SEAP-ის კოორდინატორი და ეკონომიკის განვითარების სამსახურის
შესაბამისი განყოფილებები და სპეციალისტები
SEAP-ის კოორდინატორი და მერიასთან არსებული სპეციალური
ტექნიკური ჯგუფი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება სექტორული
მონაცემების შეგროვების უზრუნველყოფაზე, მათ ხარისხზე და
არქივირების უზრუნველყოფაზე.
SEAP-ის კოორდინატორი და მერიასთან არსებული სპეციალური
ტექნიკური ჯგუფი უშუალოდაა პასუხისმგებელი ენერგომოხმარების
ძირითადი მამოძრავებელი პარამეტრების მოძიებასა და არქივირებაზე

ტრანსპორტის სექტორი
ეკონომიკის განვითარების სამსახურის
ინფრასტრუქტურის განყოფილება
უზრუნველყოფს პროცესს მონიტორინგის
გეგმაში ტრანსპორტის სექტორისათვის
გაწერილი მონაცემებით

შენობები და გარეგანათება SEAP-ის
კოორდინატორი დაეკონომიკის

ქალაქის გამწვანება
შპს „ქალაქ თელავის

განვითარების სამსახურის

კეთილმოწყპობის სამსახური“

არქიტექურისა და მშენებლობის
განყოფილებები უზრუნველყოფენ
მონაცემებს არსებული შენობების
ფართობების, ტიპებისა და
ენერგოეფექტურობის შესახებ

ნახ. 14. მონიტორინგის პროცესის მართვა

მონიტორინგის ანგარიშის მოსამზადებლად თითოეული სექტორისათვის უნდა შეგროვდეს
და შეფასდეს ოთხი ტიპის მონაცემები:


წლიური ემისია CO2-ის ეკვივალენტებში მონიტორინგის წელს;



ღონისძიებებისა და პროექტების განხორციელების სტატუსი და მონიტორინგის
მომენტისათვის დაზოგილი ჯამური ემისია სხვადასხვა ღონისძიებებიდან;



საბაზისო სცენარის ძირითადი მამოძრავებელი პარამეტრები (მაგ. ტრანსპორტის
სექტორისათვის ესენია მოსახლეობა, მშპ ან შემოსავლების ზრდა და მგზავრკილომეტრების გადანაწილება ტრანსპორტის სახეობებში);



გატარებული ღონისძიებების ეკონომიკური და სოციალური ეფექტი.

გარდა ამ ტიპის მონაცემებისა, მონიტორინგის გეგმაში განიხილება პარამეტრები, რომლებიც
ატარებენ

პირველადი და მეორადი პარამეტრების სტატუსს. პირველადია პარამეტრები,
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რომელსაც პასუხისმგებელი ორგანო/ჯგუფი პირდაპირ იღებს სხვადასხვა წყაროდან, ხოლო
მეორადია მონაცემები, რომლებიც პირველადი მონაცემების საფუძველზე ავტომატურად
გამოითვლება MUNI_EIPMP კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით.
ქ.თელავის

მუნიციპალიტეტის მიერ ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის

შესრულებაზე მონიტორინგის მიზნით დაარსებული სპეციალური ტექნიკური ჯგუფი და
ენერგომენეჯერი პასუხისმგებელი
იქნება ყოველწლიური მონიტორინგის ანგარიშის
წარმოებაზე, რომელსაც ორ წელიწადში ერთხელ (2 წლის კომპილირებულ ანალიზს)
წარუდგენს

დამოუკიდებელ

სავარაუდოდ

ეს

მესამე

მესამე

მხარე

მხარეს

შესამოწმებლად

უზრუნველყოფილი

იქნება

(ვერიფიკაციისათვის)31.
ევროკავშირის

მერების

შეთანხმების მიერ. აღნიშნული მონიტორინგის ანგარიშის სტრუქტურა უკვე შემუშავებულია
ევროკავშირის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მიერ, თუმცა მოსალოდნელია, რომ
თანდათან მოხდება ახალი მიდგომების და მეთოდოლოგიების დანერგვა მონიტორინგის
სრულყოფის მიზნით. ამ შემთხვევაში, სადაც ეს რელევანტურია, უნდა მოხდეს, ყველა ძველი
მონიტორინგის შედეგის გადათვლა ახალი მეთოდოლოგიით, რათა საბაზისო სცენარზე
მონიტორინგის პროცესი იყოს შედარებადი ყველა წლისათვის.

8.1 სათბურისგაზებისემისიებისსაბაზისოინვენტარიზაციის(BEI),
ბიზნესისტრადიციულიგზითგანვითარების (BAU)
სცენარისდასათბურისგაზებისემისიებისსაბაზისოინვენტარიზაციისმონი
ტორინგის (MEI) მახასიათებელიძირითადიპარამეტრებისმონიტორინგი

ამ თავში განხილული პარამეტრების დანიშნულებაა MEI-ს ჩატარება და BAU-ს სცენარის
განახლება ქალაქში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სოციალური და ეკონომიკური ცვლილებების
გათვალისწინებით. ცხრილებში მოცემულია 2014 წლის ინფორმაცია, რომელიც აღებულ იქნა
საბაზისო წლის ემისიების ინვენტარიზაციის ბაზისად ქ.თელავის ენერგეტიკის მდგრადი
განვითარების გეგმისთვის. ამ პარამეტრების და მათი 2014 წლის მნიშვნელობების
საფუძველზე შემუშავდა ქ.თელავის ენერგომოხმარების განვითარების სცენარი (BAU) 2020
წლისათვის.კომენტარებში ახსნილია თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ პარამეტრების
განახლებათელავის SEAP-ის მონიტორინგის ანგარიშისთვის.

31მონიტორინგის

მიღებულია

ანგარიშების წარდგენის პერიოდულობას ადგენს „მერების შეთანხმების“ ოფისი. ამ ეტაპზე

გადაწყვეტილება,

რომ მინიმუმ ორ

წელიწადში

ერთხელ

უნდა

წარდგეს

შესრულებულ

ღონისძიებებზე მონიტორინგის ანგარიში და 4 წელიწადში ერთხელ მონიტორინგის სრული ანგარიში
შემცირებული ემისიების გამოთვლით.
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მონაცემი/

მოსახლეობის რაოდენობა მონიტორინგის წელს

პარამეტრი # 2.1
მონაცემის

რაოდენობა

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი32; ყოველწლიური მონიტორინგი.

გამოყენებული

ყოველწლიური (www.Geostat.ge) და ადგილობრივი სტატისტიკა

წყარო:
SEAP-ში

21 500(2014 წელი)

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

მონიტორინგის წელს არსებული მოსახლეობის რაოდენობის

კომენტარი

საფუძველზე უნდა გამოითვალოს როგორი არის ნაზრდი 2014
წელთან შედარებით და რამდენად შეესაბამება რეალობას SEAP-ის
მომზადების წელს გაკეთებული დაშვება მოსახლეობის რაოდენობის
ზრდის შესახებ. ეს ინფორმაცია შემდგომში გამოყენებული იქნება
ახალი BAU-ს სცენარის ძველთან შედარებითი ანალიზის (გადახრის
მიზეზების დადგენის) გასაკეთებლად.

მონაცემი/

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) მონიტორინგის წელს

პარამეტრი # 2.2
მონაცემის

მილიონი ლარი

განზომილება:
აღწერა:

გამოთვლილი მონაცემი; ყოველწლიური მონიტორინგი.

გამოყენებული

ყოველწლიური (www.Geostat.ge) და ადგილობრივი სტატისტიკა.

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული

32მონაცემი

SEAP-ში არ გამოყენებულა, მაგრამ ამ პარამეტრზე დაკვირვება
საჭიროა მონიტორინგისათვის.

განიხილება პირველადად თუ ის არ გამოითვლება მონიტორინგის პროცესში, არამედ აიღება

სხვადასხვა წყაროებიდან. პირველადი მონაცემი შესაძლოა კიდეც გამოითვლებოდეს, მაგრამ ამას აკეთებს
მომწოდებელი წყარო და მონიტორინგის განმახორციელებელი ღებულობს უკვეგამზადებულს.
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სიდიდე:
დამატებითი

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური იძლევა ინფორმაციას მხოლოდ

კომენტარი

რეგიონის ყოველწლიური მშპ-ს შესახებ. ამ შემთხვევაში კახეთის
რეგიონის მშპ-თი და ამავე რეგიონის მოსახლეობის საერთო
რაოდენობით სეიძლება დადგინდეს 1 სულზე მშპ ამ რეგიონში და
შემდეგ გამრავლდეს მონიტორინგის წელს ქ.თელავის მოსახლეობის
რაოდენობაზე. ეს შეფასების ერთ-ერთი მეთოდია, შესაძლებელია
გამოყენებულ იქნას სხვა უფრო ზუსტი მეთოდი, რომელიც ასევე
კარგად უნდა იქნას აღწერილი. მშპ-ს სიდიდე მონიტორინგის წელს
გამოიყენება BAU სცენარის გადასათვლელად, სხვადასხვა
სიდიდეების დამატებით შესამოწმებლად და მათზე
დასაკვირვებლად, მონაცემთა კონტროლისათვის და მშპ-ს ერთეულზე
ემისიების ტრენდის მონიტორინგისათვის. ეკონომიკის განვითარების
პროცესში ემისიების ინტენსივობის შესაფასებლად.

ემისიის ფაქტორები
მონაცემი/

ქსელის ემისიის ფაქტორი CO2 ტ/მგვტ.სთ

პარამეტრი # 2.3
მონაცემის

ტ CO2/მგვტ.სთ

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი. გამოითვლება ეროვნულ დონეზე და
მიეწოდებათ მუნიციპალიტეტებს.

გამოყენებული
წყარო:

SEAP-ში
გამოყენებული

გამოთვლილია სპეციალურად SEAP-ში გამოსაყენებლად, თუმცა
არსებობს კიოტოს ოქმის სუფთა განვითარების მექანიზმის
პროექტებისათვის გამოთვლილი სიდიდე (გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტრო)
0.104 ტ CO2/მგვტ.სთ

სიდიდე:
დამატებითი
კომენტარი

ემისიის ფაქტორი გამოთვლილია საშუალოს მეთოდით, როცა
წლიური გენერაციის პროცესში წარმოქმნილი ემისია იყოფა საერთო
წლიურ გამომუშავებაზე
ეს ემისიის ფაქტორი გამოითვლება ცენტრალიზებულად
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დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიის მონიტორინგის
მიზნით და ცენტრალიზებულად მიეწოდებათ მუნიციპალიტეტეტბს
SEAP-ებში გამოსაყენებლად. ქ.თელავის SEAP-ის მომზადების
პროცესში ქსელის ემისიის ფაქტორად გამოყენებულ იქნა საშუალოს
მეთოდით გამოთვლილი ქსელის ემისიის ფაქტორი, რადგან
ქ.თელავის ტერიტორიაზე არ ხდება ელექტროენერგიის
დამოუკიდებლად წარმოება, არამედ ქალაქი ცენტრალიზებულად
ღებულობს ელექტროენერგიას საქართველოს ელექტროქსელიდან.

მონაცემი/

ბუნებრივი აირის (NG) ემისიის ფაქტორები

პარამეტრი # 2.4
მონაცემის

ტ/ტჯ, ან კგ/ტჯ

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი

გამოყენებული
წყარო:

ამ ეტაპზე გამოყენებულია IPCC-ს მიერ გამოთვლილი ტიპიური
მნიშვნელობა (გამოიყენება დონე 1 გამოთვლებში).

SEAP-ში

55.78 CO2 ტ/ტჯ; 5 CH4 კგ/ტჯ; 0.1 N2O კგ/ტჯ.

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

სასურველია გამოყენებული იყოს ქვეყნისათვის გამოთვლილი

კომენტარი

მნიშვნელობა, რომელიც დამოკიდებულია ბუნებრივი აირის
კალორიიულობაზე (NCV). მონიტორინგის პროცესში სასურველია ამ
სიდიდის მუდმივი განახლება გამოყენებული გაზის კალორიულობის
შესახებ ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში.

მონაცემი/

ბენზინი (Gasoline)

პარამეტრი # 2.5
მონაცემის

ტ/ტჯ, კგ/ტჯ

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი

გამოყენებული

ამჟამად გამოყენებულია IPCC-ს მიერ გამოთვლილი ტიპიური
109

წყარო:

მნიშვნელობა(გამოიყენება დონე 1 გამოთვლებში).

SEAP-ში

68.6 ტCO2/ტჯ; 20 კგ CH4/ტჯ; 0.6 კგ N2O /ტჯ.

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

სასურველია გამოყენებული იყოს ქვეყნისათვის გამოთვლილი

კომენტარი

მნიშვნელობა, რომელიც დამოკიდებულია ბენზინში ნახშირბადის
შემადგენლობაზე. მონიტორინგის პროცესში სასურველია ამ სიდიდის
მუდმივი განახლება იმპორტირებული ბენზინის კალორიულობის
შესახებ ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში.

მონაცემი/ პარამეტრი

დიზელი

# 2.6
მონაცემის

ტ/ტჯ, კგ/ტჯ

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი

გამოყენებულიწყარო: ამჟამად გამოყენებულია IPCC-ს მიერ გამოთვლილი ტიპიური
მნიშვნელობა(გამოიყენება დონე 1 გამოთვლებში).
SEAP-ში
73.3 ტCO2/ტჯ; 5 კგ CH4/ტჯ; 0.6 კგ N2O /ტჯ.
გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

სასურველია გამოყენებული იყოს ქვეყნისათვის გამოთვლილი

კომენტარი

მნიშვნელობა, რომელიც დამოკიდებულია დიზელში ნახშირბადის
შემადგენლობაზე. მონიტორინგის პროცესში სასურველია ამ
სიდიდის მუდმივი განახლება იმპორტირებული დიზელის
კალორიულობის შესახებ ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში.

მონაცემი/
პარამეტრი # 2.7

სხვადასხვა საწვავის ნეტო კალორიულობა (NCV for NG, ბენზინი,
დიზელი)

მონაცემის

ტჯ/საწვავის ერთეულზე

განზომილება:
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SEAP-ში

პირველადი მონაცემი. ეს მონაცემი უნდა იქნას მოძიებული ეროვნულ
დონეზე საწვავის ინპორტიორებისგან.
ეს მონაცემები მომავალში სასურველია მოძიებულ იქნას ქვეყანაში
გამოყენებული საწვავის თითოეული ტიპისათვის. ამ ინფორმაციის
წყაროდ ძირითადად განისაზღვრება საწვავის ინპორტიორები და
დისტრიბუტორები.
ამ ეტაპზე SEAP-ში გამოყენებულია ტიპიური სიდიდეები, რომელსაც

გამოყენებული

იძლევა IPCC

აღწერა:
გამოყენებული
წყარო:

სიდიდე:
დამატებითი

სასურველია მოხდეს სისტემატური განახლება იმპორტირებული

კომენტარი

საწვავის პარამეტრების გათვალისწინებით. თუ ადგილობრივი
მონაცემები არის ხელმისაწვდომი ჯობია გამოყენებულ იყოს ეს
ტიპიური მონაცემები.

ქ.თელავისტრანსპორტისსექტორისმონიტორინგისათვისსაჭიროსაქმიანობისმონაცემები
საზოგადოებრივიტრანსპორტი (მიკროავტობუსები)
მონაცემი/
პარამეტრი # 3.1.1

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის- მიკროავტობუსების რაოდენობა
(საწვავის მიხედვით)

მონაცემის

მიკრო-ავტობუსების რაოდენობა მონიტორინგის პერიოდში (წლიური

განზომილება:

მნიშვნელობა)

აღწერა:

პირველადი მონაცემი

გამოყენებული

SEAP-ისათვის მოწოდებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს მიერ *და ეხება ტელავის მტელს რეგიონს).
მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის
განყოფილება.
სულ 161
15 (ბენზინი)
36 (ბუნებრივი აირი)
110 (დიზელი)

წყარო:

SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

აქედან ქალაქში მოძრაობს
4 (დიზელზე)
დამატებითი

გადაყვანასახორციელებსდიზელზე მომუშავე 4კერძო

კომენტარი

მიკროავტობუსი და ქ. თელავში სულ არის 2 სამარშრუტო ხაზი. ეს
ტრანსპორტი არაორგანიზებულია და მერიას არა აქვს მათთან რაიმე
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შეხება.
გამოთვლები შესრულდა მხოლოდ ამ 4 დიზელზე მომუშავე
მიკროავტობუსებისათვის, რომლებიც ემსახურება ქ. თელავის
მოსახლეობას.

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.1.2
მონაცემის

ერთი მიკროავტობუსის მიერ 1 წელიწადში გავლილი საშუალო
მანძილი მიკროავტობუსების მიერ მოხმარებული საწვავის (ბენზინი,
დიზელი, გაზი) ტიპების მიხედვით
კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

SEAP-ისათვის მოწოდებულია დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ.
ინფორმაცია მიღებულ იქნა ექსპერტული შეფასებით,კერძო
კომპანიების გამოკითხვით.
43 800 კმ (ქალაქის შიგნით მოძრავი 4 მიკროავტობუსი)

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ეს მონაცემი სასურველია პირდაპირ იქნას მიღებული მონიტორინგის

კომენტარი

ჯგუფის მიერ მიკროავტობუსების მძღოლების ან მათი
გაერთიანებებიდან. პასუხისმგებელი უნდა იყოს ქ. თელავის
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური, რადგან მათ
ეკუთვნით ქალაქში ტრანსპორტის მოძრაობის მოწესრიგება. ქ.
თელავის მერია აპირებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწყობას
და ტრანსპორტის სამსახურის ჩამოყალიბებას.

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.1.3
მონაცემის

სულ ყველა მიკროავტობუსის მიერ 1 წელიწადში გავლილი საშუალო
მანძილი მიკროავტობუსების მიერ მოხმარებული საწვავის (ბენზინი,
დიზელი, გაზი) ტიპების მიხედვით
კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

გამოთვლილი მონაცემი.გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ს მიერ.

გამოყენებული
3.1.3=3.1.1.*3.1.2
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წყარო:
SEAP-ში

175 200 კმ/წ

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი
კომენტარი

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.1.4
მონაცემის

1 მიკროავტობუსის მიერ საწვავის საშუალო ხარჯი 100 კმ (საწვავის
ტიპების მიხედვით)

განზომილება:

მ3/100 კმ (ბუნებრივი აირი)
ლ/100 კმ (ბენზიბი, დიზელი)

აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

SEAP-ისათვის მოწოდებულია დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ.
ინფორმაცია მიღებულ იქნა ექსპერტული შეფასებით,კერძო
მიკროავტობუსების მფლობელთა და გასამართი სადგურების
მფლობელთა გამოკითხვით.
12 ლ/100კმ (ბენზინი)

წყარო:

SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

10 ლ/100 კმ (დიზელი)
12 მ3/100 კმ (ბუნებრივი აირი)

დამატებითი
კომენტარი

ლოგიკურად ეს მონაცემი უნდა გადამოწმდეს მიკროავტობუსის
ტექპასპორტთან და დიდი სხვაობის შემხვევაში უნდა მიეცეს
განმარტება. ეს მიკროავტობუსები არის მეორადი, ბევრჯერ
გადაკეთებული, მოძრაობენ ძალიან ცუდ გზებზე და ამიტომ მათ მიერ
საწვავის მოხმარება ძალიან შორსაა თავდაპირველი ტექპასპორტით
განსაზღვრული მოხმარებისაგან.

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.1.5

ყველა მიკროავტობუსის მიერ საწვავის წლიური მოხმარება საწვავის
ტიპების (ბენზინი, დიზელი, გაზი) მიხედვით
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მონაცემის
განზომილება:

მ3/წელი
ლ/წელი

აღწერა:

მეორადი მონაცემი. უნდა გამოთვალოს მონიტორინგის ჯგუფმა.

გამოყენებული

გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ს მიერ.
დიზელზემომუშავემიკრო-

წყარო:

ავტობუსებისრაოდენობაგამრავლებულისაწვავისხარჯზე 100კმზეგამრავლებული 1 ავტობუსისწლიურიკილომეტრაჟზედაგაყოფილი
100-ზე

SEAP-ში

3.1.5.= 3.1.1. * 3.1.2. * 3.1.4/100
17520 ლ (დიზელი)

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ეს მონაცემი გამოითვლება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ.

კომენტარი

მონაცემი/
პარამეტრი # 3. 1.6

სატრანსპორტო საშუალების (მიკროავტობუსის) მგაზვრებით
დატვირთულობის ფაქტორი

მონაცემის

მგზავრ.კმ/ტრანს.კმ

განზომილება:

წყარო:

ეს პარამეტრი უნდა შეფასდეს სხვადასხვა სტატისტიკური
მეთოდებითა და გამოკითხვებით. შესაძლოა გამოთვლილი იქნას
პარამეტრ 3.1.7. -დან თუ ის არის შეფასებული ან გამოთვლილი არა ამ
პარამეტრის გამოყენებით არამედ სხვა მეთოდით.
ქ. თელავის SEAP-ის შემთხვევაში ეს პარამეტრი არ იქნა შეფასებული
და გამოყენებული.

SEAP-ში

არ შეფასებულა

აღწერა:

გამოყენებული

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ეს პარამეტრი გამოიყენება მხოლოდ სექტორში გატარებული

კომენტარი

ღონისძიებებით შემცირებული სათბურის გაზების ემისიების
შეფასებისათვის. მასზე არაა დამოკიდებული ტრანსპორტის
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სექტორიდან სათბურის გაზების წლიური ინვენტარიზაცია.
ეს მონაცემი შესაძლოა შეფასდეს გამოკითხვების შედეგად,
გაჩერებებზე გაყიდული ბილეთების საშუალებით და ა.შ. თუ
ცნობილია პარამეტრი 3.1.7 (მიკროავტობუსების მობილურობა) მაშინ
ეს პარამეტრი შეიძლება გამოითვალოს

მონაცემი/

მიკროავტობუსების წლიური მგზავრთბრუნვა (მობილურობა)

პარამეტრი # 3.1.7
მონაცემის

მგზავრ.კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:
ამოყენებული
წყარო:

SEAP-ში

მეორადი მონაცემი, რომელიც როგორც წესი გამოითვლება
დატვირთულობის ფაქტორის გამოყენებით.
SEAP-ისათვის მიკროავტობუსებისმიერ ერთი წლის განმავლობაში
სულ განვლილი მანძილი მრავლდება ერთი ავტობუსის
დატვირთულობის ფაქტორზე(load factor)

თელავის SEAP-ში ეს პარამეტრი ამ ეტაპზე არ შეფასებულა.

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ეს მონაცემი გამოითვლება მერიის ტრანსპორტის დეპარტამენტის,

კომენტარი

თვითონ გადამზიდი კომპანიების ან ქვეყნის მასშტაბით სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის მიერ.

კერძო მანქანები (მსუბუქი)
მონაცემი/
პარამეტრი # 3.2.1

ქ. თელავში რეგისტრირებული კერძო მანქანების რაოდენობა
(საწვავის ტიპების მიხედვით)

მონაცემის

ტრანსპორტის რაოდენობა

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც გასცემს ინფორმაციას
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წყარო:

SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

ტელავის რეგიონში (ქალადი და სოფლები) რეგისტრირებული
მსუბუქი მანქანების რაოდენობაზე. ქალაქში რეგისტრირებული
მაქნაქნების რაოდენობა შეფასდაEC-LEDS პროექტის გამოკითხვების
შედეგად, რომელშიც ცალკ-ცალკეა გამოკითხული თელავის ქალაქისა
და სოფლების მაცხოვრებლები და რომლის მიხედვითაც მთლიანი
მანქანების დაახლოებით 30%-ია ქალაქში. იგივე მნიშვენობა გამოდის
თუ მანქანების რაოდენობას გამოვითვლით მოსახლეობის
პროპორციულად. მანქანების გადანაწილება საწვავის მიხედვით ასევე
დაფუძნებულია EC-LEDS გამოკითხვაზე.
4 776 (სულ)
2 192 (ბენზინზე) ; 158 (დიზელზე); 2 426 (გაზზე).

დამატებითი

მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში განხორციელდეს მხოლოდ ქალაქ

კომენტარი

თელავში რეგისტრირებულ მანქანათა იდენთიფიკაცი და დათვლა.

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.2.2

საშუალო წლიური მანძილი გავლილი ერთი მანქანის მიერ
(სასურველია საწვავის ტიპების მიხედვით)

მონაცემის

კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული
წყარო:

შეფასებულია EC-LEDS პროექტის გამოკითხვების შედეგებზე
დაყრდნობით.

SEAP-ში

7 900 კმ/წელი

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

მომავალში შესაძლოა გამოყენებულ იქნას საქართველოს

კომენტარი

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური და ან დამოუკიდებელი
გამოკითხვები. გამოკითხვების საშუალებით უნდა დადგინდეს
დღიური საშუალო გარბენი და შემდეგ გამოითვალოს მთელი
წლისათვის. გამოკითხვების შედეგები უნდა აკმაყოფილებდეს
საიმედოობის კრიტერიუმებს.
ინტერვიუები და გამოკითხვები დღიური გარბენის დასადგენად
უნდა ჩატარდეს SEAP-ის განხორციელების პარალელურად.
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მონაცემი/
პარამეტრი #

ყველა მსუბუქი მანქანის მიერ საშუალოდ წლიურად გავლილი მანძილი (საწვავის ტიპები
მიხედვით)

3.2.3
მონაცემის

ტრანს.კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

გამოთვლილი მონაცემი.

გამოყენებული გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის მიერ.
მონაცემი # 3.2.1 და 3.2.2
წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

37730400 სულ
17316800 კმ (ბენზინი)
1248200 კმ (დიზელი)
19165400 კმ (გაზი)

დამატებითი

1მსუბუქიავტომანქანისწლიურიკილომეტრაჟიგამრავლებულიმსუბუქიავტომანქანებისრაო

კომენტარი

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.2.4

საწვავის მოხმარება 100 კმ-ზე საწვავის ტიპების მიხედვით

მონაცემის

ლ/100 კმ

განზომილება:

მ3/100 კმ
კვტ.სთ/100 კმ

აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

ზოგადად ეს პარამეტრი აიღება მანქანის ტექნიკური პასპორტიდან. ამ
SEAP-ის მოსამზადებლად მოწოდებულ იქნა EC-LEDSგამოკითხვის
შედეგებზე დაყრდნობით.
ბენზინი -9.5 ლ/100 კმ

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

დიზელი -10 ლ/100 კმ
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ბუნებრივი აირი -9 მ3/100 კმ
დამატებითი

ლოგიკურად ეს მონაცემი უნდა გადამოწმდეს კერძო მანქანების

კომენტარი

ტექპასპორტთან (მანქანის ტიპების მიხედვით) და დიდი სხვაობის
შემხვევაში უნდა მიეცეს განმარტება. გორში კერძო მანქანების დიდი
ნაწილი არის მეორადი, მოძრაობენ ძალიან ცუდ გზებზე და ამიტომ
მათ მიერ საწვავის მოხმარება ძალიან შორსაა თავდაპირველი
ტექპასპორტით განსაზღვრული მოხმარებისაგან.

მონაცემი/
პარამეტრი #

ყველა მსუბუქი მანქანის მიერ საწვავის წლიური მოხმარება საწვავის ტიპების (ბენზინი,
დიზელი, გაზი) მიხედვით

3.2.5
მონაცემის

ლ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

მეორადი მონაცემი. უნდა გამოთვალოს მონიტორინგის ჯგუფმა.

გამოყენებული გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ს მიერ.
წყარო:
3.2.5 = 3.2.1. * 3.2.2. * 3.2.4/100
ბენზინზემომუშავემსუბუქიავტომანქანებისრაოდენობაგამრავლებულისაწვავისხარჯზე
100კმ-ზეგამრავლებული 1 ავტომანქანისწლიურიკილომეტრაჟზედაგაყოფილი 100-ზე.
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

1 645 234 ლ (ბენზინი)
124 510 ლ (დიზელი)
1 725 034 მ3 (ბუნებრივი აირი)

დამატებითი
კომენტარი

ეს მონაცემი გამოითვლება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ და იგი უნდა გადამოწმდეს
ქალაქში რეალიზებულ საწვავთან, თუმცა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცდომილება მაინც
მოსალოდნელია. ამ ეტაპზე გამოთვლილია „რემისიის“ მიერ.

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.2.6

ტრანსპორტის საშუალების დატვირთვის ფაქტორი

მონაცემის

მგზავრ.კმ/ ტრანს.კმ

განზომილება:
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აღწერა:

გამოყენებული
წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

ეს პარამეტრი უნდა შეფასდეს სხვადასხვა სტატისტიკური
მეთოდებითა და გამოკითხვებით. შესაძლოა გამოთვლილი იქნას
პარამეტრ 3.2.7. -დან თუ ის არის შეფასებული ან გამოთვლილი არა ამ
პარამეტრის გამოყენებით არამედ სხვა მეთოდით.
თელავის SEAP-ის მომზადების პროცესში ეს პარამეტრი არ
შეფასებულა

ამ შეფასებულა

დამატებითი

ეს პარამეტრი გამოიყენება მხოლოდ სექტორში გატარებული

კომენტარი

ღონისძიებებით შემცირებული სათბურის გაზების ემისიების
შეფასებისათვის. მასზე არაა დამოკიდებული ტრანსპორტის
სექტორიდან სათბურის გაზების წლიური ინვენტარიზაცია.
ეს მონაცემი შესაძლოა შეფასდეს გამოკითხვებით, მაგრამ თუ
ცნობილია პარამეტრი 3.2.7 (კერძო მსუბუქი მანქანების მობილურობა)
მაშინ ეს პარამეტრი შეიძლება გამოითვალოს #3.2.7/3.2.1/3.2.2

მონაცემი/
პარამეტრი # 3. 2.7

ყველა მსუბუქი მანქანის მიერ წელიწადში გადაყვანილი მგზავრების
რაოდენობა ( კერძო მანქანების წლიური მობილურობა)

მონაცემის

მგზავრ.კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:
გამოყენებული

მეორადი მონაცემი, რომელიც როგორც წესი გამოითვლება
დატვირთულობის ფაქტორის გამოყენებით.
თელავის SEAP-ის მომზადებისას ეს პარამეტრი არ შეფასებულა.

წყარო:
SEAP-ში

არ შეფასებულა

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ავტომანქანებისრაოდენობამრავლდება 1 მსუბუქი

კომენტარი

ავტომანქანისწლიურიკილომეტრაჟზედამრავლდებაერთი მსუბუქი
მანქანის საშუალო load factor-ზე
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მუნიციპალიტეტის მომსახურე ავტოტრანსპორტი
მონაცემი/
პარამეტრი # 3.3.1

ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის მომსახურე ავტოსატრანსპორტო
საშუალებები (საწვავის სახეობების მიხედვით)

მონაცემის

ტრანსპორტის რაოდენობა

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

SEAP-ისათვის მოწოდებულია ქ.თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ.

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

სულ 27
ბენზინზე -18; დიზელი - 9;

დამატებითი

ქ.თელავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის/ტრანსპორტის სამსახური

კომენტარი

პასუხისმგებელია ამ მონაცემზე.

მონაცემი/

ერთი სატრანსპორტო საშუალების მიერ წელიწადში საშუალოდ
გავლილი მანძილი საწვავის ტიპისა და ტრანსპორტის ტიპის
მიხედვით
კმ/ წელი

პარამეტრი # 3. 3.2
მონაცემის
განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

SEAP-ისათვის მოწოდებულია ქ.თელავის მუნიციპალიტეტის
ეკონომიკის განვითარების სამსახურის /ინფრასტრუქტურის
განყოფილება.
5 500 კმ/წელი

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ქ.თელავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარების სამსახური

კომენტარი

პასუხისმგებელია ამ მონაცემზე თუ ფინანსური განყოფილება?.
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მონაცემი/
პარამეტრი # 3.3.3

მუნიციპალიტეტის მომსახურე მანქანების მიერ სულ წლიურად
გავლილი საშუალო მანძილი

მონაცემის

ტრანს.კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

გამოთვლილი მონაცემი.

გამოყენებული
წყარო:

გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის მიერ.
მონაცემი # 3.3.1 და 3.3.2

SEAP-ში

99 000 კმ (ბენზინზე)

გამოყენებული
სიდიდე:

49 500 კმ (დიზელზე)

დამატებითი

ვერიფიკაცია უნდა მოხდეს გავლილი კილომეტრაჟის გახარჯულ

კომენტარი

საწვავთან შედარებით.

მონაცემი/

საწვავის მოხმარება 100 კმ-ზე საწვავის და მანქანის ტიპის მიხედვით

პარამეტრი # 3. 3.4
მონაცემის

ლ/100 კმ

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

SEAP-ისათვის მოწოდებულია ქ.თელავის მუნიციპალიტეტის მიერ.

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

ბენზინი -10
დიზელი - 10

დამატებითი

ქ.თელავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის

კომენტარი

განვითარების/ინფრასტრუქტურის სამსახური პასუხისმგებელია ამ
მონაცემზე. შესაძლოა გადამოწმდეს სატრანსპორტო საშუალების
საპასპორტო მონაცემთან.
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მონაცემი/
პარამეტრი # 3.3.5

მთელი მუნიციპალური ავტოპარკის მიერ წელიწადში მოხმარებული
საწვავის რაოდენობა საწვავის ტიპების მიხედვით

მონაცემის

ლიტრი/წ

განზომილება:

აღწერა:
გამოყენებული

მ3/წ

მეორადი მონაცემი.გამოითვლება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ. ამ
ეტაპზე გამოთვლილია „რემისიის“ მიერ.
გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის მიერ.

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

3.3.5 = 3.3.1. * 3.3.2. * 3.3.4/100
9 900 (ბენზინი)
4 950 ლ (დიზელი)
ვერიფიკაცია უნდა მოხდეს საწვავზე დახარჯული თანხის მიხედვით.

კომენტარი

კომერციული ტრანსპორტი (ტაქსი)
მონაცემი/
პარამეტრი # 3. 4.1

ქ. თელავში მოძრავი ტაქსების რაოდენობა საწვავის ტიპების
მიხედვით

მონაცემის

ტაქსების რაოდენობა საწვავის ტიპების მიხედვით

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული
წყარო:

SEAP-ისათვის მოწოდებულია დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ და
გათვალისწინებულია EC-LEDS პროექტის გამოკითხვები.

SEAP-ში

564 (სულ)

გამოყენებული
სიდიდე:

34 (ბენზინზე); 50(დიზელი); 480(ბუნებრივი აირი)

დამატებითი

ქ.თელავის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების

კომენტარი

(ტრანსპორტის) სამსახური იქნება პასუხისმგებელი ამ ინფორმაციის
მოძიებაზე.
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ამ მონაცემების პირველად ვერიფიკაციაზე პასუხისმგებელია მერიის
ინფრასტრუქტურის სამსახური, თუმცა მათ შეუძლიათ მხოლოდ
ოფიციალურად დარეგისტრირებული ტაქსების კონტროლი. ამ
მონაცემის საიმედოობა ძალიან დაბალია, რაც სავარაუდოდ უნდა
აისახოს ქალაქში რეალიზებული საწვავის საერთო რაოდენობაში.

მონაცემი/
პარამეტრი # 3. 4.2

საშუალოდ წლიურად ერთი ტაქსის მიერ გავლილი მანძილი
(საწვავის ტიპების მიხედვით)

მონაცემის

კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული
წყარო:

SEAP-ისათვის მოწოდებულია დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ
გამოკითხვების საფუძველზე.

SEAP-ში

10 950

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ქ.თელავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარების /

კომენტარი

ინფრასტრუქტურია (ტრანსპორტის) სამსახური პასუხისმგებელი
იქნება ამ მონაცემების შეგროვებაზე. ოფიციალურად
დარეგისტრირებული ტაქსებისათვის ამ მონაცემის მიღება
შესაძლებელია საგადასახადო სამსახურიდანაც. ასევე შესაძლებელია
მიღებულ იქნას ტაქსების გაერთიანებებიდან. შეფასდეს ტაქსის
მძღოლების გამოკთხვებით. ამჯერად მიღებულია დაკვირვებებითა
და გამოკითხვებით.

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.4.3

საშუალოდ წლიურად ყველა ტაქსის მიერ განვლილი მანძილი
(სასურველია საწვავის ტიპების მიხედვით)

მონაცემის

ტრანს.კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

გამოთვლილი მონაცემი.

გამოყენებული

გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის მიერ.
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წყარო:

მონაცემი # 3.4.1 და 3.4.2

SEAP-ში

6175800 საერთო გარბენი

გამოყენებული
სიდიდე:

372300 კმ (ბენზინზე);
547500 კმ (დიზელზე);
5256000 (გაზზე)

დამატებითი

ამ ეტაპზე გამოთვლილია რემისიის მიერ. მომავალში გამოითვლება

კომენტარი

მონიტორინგის ჯგუფის მიერ.

მონაცემი/

საწვავის მოხმარება სატრანსპორტო საშუალების ტიპის მიხედვით

პარამეტრი # 3. 4.4
მონაცემის
განზომილება:

ლ/100 კმ
მ3/100 კმ

აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული
წყარო:

SEAP-ისათვის მოწოდებულია დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ.
ექსპერტული შეფასება, და სხვა, კერძო კომპანიები.

SEAP-ში

ბენზინი 10 ლ/100 კმ

გამოყენებული
სიდიდე:

დიზელი 8 ლ/100 კმ
გაზი 10 მ3/100 კმ

დამატებითი

მანქანის ტექნიკური პასპორტი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს

კომენტარი

გადასამოწმებლად, მაგრამ ტაქსების უმეტესობა მეორადია და მათი
რეალური მოხმარება არ შეესაბამება ტექპასპორტის მონაცემებს.

მონაცემი/
პარამეტრი # 3. 4.5

ტაქსების მიერ წლიურად მოხმარებული საწვავი საწვავის ტიპების
მიხედვით

მონაცემის

ლ/წელი
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განზომილება:

მ3/წელი

აღწერა:

მეორადი მონაცემი.

გამოყენებული

გამოითვლება MUNI_EIPMP-ის საშუალებით.

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

3.4.5 = 3.4.1. * 3.4.2. * 3.4.4/100
37 230 ლ (ბენზინი)
43 800 ლ (დიზელი)
525 600 მ3(ბუნებრივი აირი)

დამატებითი

ბენზინზე( ან გაზზე)

კომენტარი

მომუშავეტაქსებისრაოდენობაგამრავლებულისაწვავისხარჯზე 100კმზეგამრავლებული 1 ტაქსისწლიურიკილომეტრაჟზედაგაყოფილი 100ზე.
ამ ეტაპზე გამოთვლილია რემისიის მიერ. მომავალში გამოითვლება
მონიტორინგის ჯგუფის მიერ.

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.4.6

ტაქსების მგზავრებით დატვირთულობის ფაქტორი (დატვირთვის
ფაქტორი)

მონაცემის

მგზავრ.კმ/ ტრანს.კმ

განზომილება:
აღწერა:

გამოყენებული

ეს პარამეტრი უნდა შეფასდეს სხვადასხვა სტატისტიკური
მეთოდებითა და გამოკითხვებით. შესაძლოა გამოთვლილი იქნას
პარამეტრ 3.4.7. -დან თუ ის არის შეფასებული ან გამოთვლილია არა
ამ პარამეტრის გამოყენებით არამედ სხვა მეთოდით.
ქ.თელავის SEAP-ისათვის არ შეფასებულა

წყარო:
SEAP-ში

არ შეფასებულა

გამოყენებული
სიდიდე:
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დამატებითი
კომენტარი

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.4.7

ყველა ტაქსების მიერ წელიწადში გადაყვანილი მგზავრების
რაოდენობა ( ტაქსების წლიური მობილურობა)

მონაცემის

მგზავრი.კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

მეორედი პარამეტრი.

გამოყენებული

გამოთვლა ევალება მონიტორინგის ჯგუფს.

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული

არ შეფასებულა

სიდიდე:
დამატებითი

3.4.7. = 3.4.1. * 3.4.2. * 3.4.6.

კომენტარი

კომერციული ტრანსპორტი მცირე სატვირთო მანქანები (2 ტონამდე ტვირთზიდვის)
მონაცემი/
პარამეტრი # 3. 5.1

ქ. თელავში მოძრავი მცირე სატვირთო მანქანები საწვავის ტიპების
მიხედვით

მონაცემის

მცირე სატვირთო მანქანები საწვავის მიხედვით

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

ჯამურად სატვირთო მანქანების რაოდენობა SEAP-ისათვის
გამოთვლილია შსს-ს მონაცემებზე დაყრდნობით მსუბუქი მანქანების
ანალოგურად. აქედან მცირე სატვირთო მანქანების წილი და
გადანაწილება საწვავის მიხედვით მოწოდებულია დამოუკიდებელი
ექსპერტის მიერ. წყარო არის ძირითადად კერძო გადამზიდავი
კომპანიები.
359 (სულ)

წყარო:

SEAP-ში
გამოყენებული

ბენზინზე-13; დიზელზე- 281; გაზზე-65.
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სიდიდე:
დამატებითი

ამ მონაცემების პირველად ვერიფიკაციაზე პასუხისმგებელია მერიის

კომენტარი

მონიტორინგის ჯგუფი

მონაცემი/
პარამეტრი # 3. 5.2

საშუალოდ წლიურად ერთი მცირე სატვირთო საშუალების მიერ
გავლილი მანძილი (სასურველია საწვავის ტიპების მიხედვით)

მონაცემის

კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

SEAP-ისათვის მოწოდებულია დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ.
ინფორმაცია მიიღებულია კერძო კომპანიების გამოკითხვებით. და
ექსპერტული შეფასებებით
7 300

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ამ მონაცემების პირველად ვერიფიკაციაზე პასუხისმგებელი იქნება

კომენტარი

მერიის ეკონომიკის განვითარების ტრანსპორტის სამსახური ან
მონიტორინგის ჯგუფი

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.5.3
მონაცემის

საშუალოდ წლიურად მცირე სატვირთო სატრანსპორტო
საშუალებების მიერ განვლილი მანძილი (სასურველია საწვავის
ტიპების მიხედვით)
ტრანს.კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

მეორადი მონაცემი.

გამოყენებული
წყარო:

გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის მიერ (რემისია).
მონაცემი # 3.5.1 და 3.5.2

SEAP-ში

9 125 000 კმ საერთო გარბენი

გამოყენებული
სიდიდე:

94 900 კმ (ბენზინი)
2051300 კმ (დიზელი)
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474500 კმ (გაზი)
დამატებითი
კომენტარი

მონაცემი/

საწვავის მოხმარება სატრანსპორტო საშუალების ტიპის მიხედვით

პარამეტრი # 3.5.4
მონაცემის
განზომილება:

ლ/100 კმ;
მ3/100 კმ

აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

SEAP-ისათვის მოწოდებულია დამოუკიდებელი ექსპერტის
მიერ. წყარო-გამოკითხვების შედეგი. ექსპერტული შეფასება,კერძო
კომპანიები გამოკითხვა.
ბენზინი-12 ლ

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

დიზელი- 10 ლ
გაზი- 12 მ3

დამატებითი

უნდა გადამოწმდეს მანქანის ტექნიკური პასპორტით და

კომენტარი

მნიშვნელოვანი განსხვავების შემთხვევაში უნდა მოხდეს ახსნა.

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.5.5

წლიურად მოხმარებული საწვავი სატრანსპორტო საშუალებებისა და
საწვავის ტიპების მიხედვით

მონაცემის

ლ/წელი

განზომილება:

მ3/წელი

აღწერა:

მეორადი მონაცემი.

გამოყენებული

გამოითვლება MUNI_EIPMP-ის საშუალებით (რემისია)

წყარო:
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3.5.5. = 3.5.1. * 3.5.2. * 3.5.4/100
SEAP-ში

11 309 ლ ბენზინი

გამოყენებული

205 234 ლ დიზელი

სიდიდე:

56 544 მ3 გაზი

დამატებითი

სხვადასხვა ტიპის საწვავზე მომუშავე მცირე სატვირთო

კომენტარი

საშუალებებისრაოდენობაგამრავლებულისაწვავისხარჯზე 100კმზეგამრავლებული 1 მანქანის წლიურიკილომეტრაჟზედაგაყოფილი
100-ზე.

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.5.6

მცირე სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების დატვირთულობის
ფაქტორი (დატვირთვის ფაქტორი).

მონაცემის

ტონა.კმ/ ტრანს.კმ

განზომილება:

წყარო:

ეს პარამეტრი უნდა შეფასდეს სხვადასხვა სტატისტიკური
მეთოდებითა და გამოკითხვებით. შესაძლოა გამოთვლილი იქნას
პარამეტრ 3.5.7. -დან თუ ის არის შეფასებული ან გამოთვლილი არა ამ
პარამეტრის გამოყენებით არამედ სხვა მეთოდით.
ქ.თელავის SEAP-ის მომზადების პროცესში ეს სიდიდე არ
შეფასებულა.

SEAP-ში

არ შეფასებულა

აღწერა:

გამოყენებული

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

საჭიროა გატარებული ღონისძიებების დასათვლელად.

კომენტარი

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.

ყველა მცირე სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების მიერ წლის განმავლობაში გადატანილ
(წლიური ტვირთბრუნვა).
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მონაცემის

ტონა.კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

მეორადი მონაცემი.

გამოყენებული გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის საშუალებით (რემისია).
წყარო:
მონაცემი #3.5.1*3.5.2*3.5.6.
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

არ შეფასებულა

დამატებითი

მცირესატვირთომანქანების (2 ტონამდეტვირთზიდვის) რაოდენობა

კომენტარი

გამრავლებულიწლიურიკილომეტრაჟზეგამრავლებულიგადატანილიტვირთისრაოდენობა
(ტონა)

ამ პარამეტრების ვერიფიკაცია შეიძლება რეალურად წლიურად გადაზიდული ტვირთისა დ
კილომეტრაჟის საშუალებით.

კომერციული ტრანსპორტი (დიდი სატვირთო მანქანები, 2ტ-ზე მეტი)
მონაცემი/
პარამეტრი # 3. 6.1

ქ. თელავში მოძრავი დიდი სატვირთო ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების რაოდენობა

მონაცემის

დიდი სატვირთო ავტოსატრანსპორტო საშუალებების

განზომილება:

რაოდენობასაწვავის მიხედვით

აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

გამოტვლილია მცირე სატვირთო მანქანების მსგავსად.

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

293 (სულ )
9ბენზინი
235დიზელი
49გაზი

დამატებითი

ამ მონაცემების პირველად ვერიფიკაციაზე პასუხისმგებელი იქნება

კომენტარი

მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური და მონიტორინგის ჯგუფი
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მონაცემი/
პარამეტრი # 3. 6.2
მონაცემის

საშუალოდ წლიურად ერთი დიდი სატვირთო სატრანსპორტო
საშუალების მიერ განვლილი მანძილი (სასურველია საწვავის
ტიპების მიხედვით)
კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

SEAP-ისათვის მოწოდებულია დამოუკიდებელი ადგილობრივი

წყარო:

ექსპერტის მიერ. წყარო- კერძო კომპანიების გამოკითხვის შედეგები.
ექსპერტული შეფასება.

SEAP-ში

3 650

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ამ მონაცემების პირველად ვერიფიკაციაზე პასუხისმგებელი იქნება

კომენტარი

მერიის ტრანსპორტის სამსახური.

მონაცემი/

საშუალოდ წლიურად ყველა დიდი სატვირთო სატრანსპორტო
საშუალების მიერ განვლილი მანძილი (სასურველია საწვავის
ტიპების მიხედვით)
ტრანს.კმ/წელი

პარამეტრი # 3.6.3
მონაცემის
განზომილება:
აღწერა:

გამოთვლილი მონაცემი.

გამოყენებული
წყარო:

გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის მიერ (რემისია).
მონაცემი # 3.6.1 და 3.6.2

SEAP-ში

1069450 კმ მთლიანი გარბენი

გამოყენებული
სიდიდე:

32850 (ბენზინი)
857750 (დიზელი)
178850 (გაზი)

დამატებითი
კომენტარი
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მონაცემი/

საწვავის მოხმარება სატრანსპორტო საშუალების ტიპის მიხედვით

პარამეტრი # 3.6.4
მონაცემის
განზომილება:

ლ/100 კმ;
მ3/100 კმ.

აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

მანქანის ტექნიკური პასპორტი. SEAP-ისათვის მოწოდებულია
დამოუკიდებელი ადგილობრივი ექსპერტის მიერ. წყარო ექსპერტული შეფასება, კერძო კომპანიებიგამოკითხვა.
ბენზინი -30

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

დიზელი- 25 ლ
გაზი- 30 მ3

დამატებითი
კომენტარი

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.6.5

წლიურად მოხმარებული საწვავი სატრანსპორტო საშუალებებისა და
საწვავის ტიპების მიხედვით

მონაცემის

ლ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

მეორადი მონაცემი.

გამოყენებული

გამოითვლება MUNI_EIPMP-ის საშუალებით (რემისია).

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

10 377 ლ ბენზინი
214 798 ლ დიზელი
53 139 მ3 გაზი

დამატებითი
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კომენტარი

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.6.6

დიდი სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების დატვირთულობის
ფაქტორი (დატვირთვის ფაქტორი)

მონაცემის

ტონა-კმ/ მანქანა-კმ

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი.

გამოყენებული

ქ.თელავის SEAP-ის მომზადებისას ეს პარამეტრი არ შეფასებულა.

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული

არ შეფასებულა

სიდიდე:
დამატებითი

საჭიროა ღონისძიებებით დაზოგილი ემისიების შესაფასებლად

კომენტარი

მონიტორინგის პერიოდში.

მონაცემი/
პარამეტრი # 3.6.7

ყველა დიდი სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების მიერ წლის
განმავლობაში გადატანილი ტვირთი (წლიურიტვირთბრუნვა)

მონაცემის

ტონა.კმ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

მეორადი მონაცემი.

გამოყენებული
წყარო:

გამოთვლილია MUNI_EIPMP-ის საშუალებით (რემისია).
მონაცემი #3.6.1*3.6.2*3.6.6.

SEAP-ში

არ შეფასებულა

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ამ პარამეტრების ვერიფიკაცია შეიძლება რეალურად წლიურად

კომენტარი

გადაზიდული ტვირთისა და გავლილი კილომეტრაჟის საშუალებით.
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მონაცემი/
პარამეტრი # 3.6.8

ქ.თელავის ტრანსპორტის სექტორში სულ მოხმარებული საწვავი
ტიპების მიხედვით

მონაცემის

ლ/წელი (მგვტ.სთ)

განზომილება:
აღწერა:
გამოყენებული
წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:

მ3/წელი (მგვტ.სთ)
მეორადი დათვლილი მონიტორინგის და SEAP-ის მოომზადების
პროცესში.
გამოთვლილია SEAP-ის ჯგუფის მიერ (რემისია) ევროკავშირის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ დადგენილი ემისიის მატების
კოეფიციენტის გამოყენებით.
SEAP-ში 2014-ში მოხმარებული იყო:
44 217 მგვტ.სთ-ის ექვივალენტის საწვავი, რასაც შეესაბამება 10 143 ტ
CO2-ის ეკვივალენტში ემისია
2020-ში პროგნოზირებულია:
13 794 ტ CO2-ის ეკვივალენტში ემისია

დამატებითი

მონიტორინგის პროცესში ეს მონაცემი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია

კომენტარი

ბალანსის ვერიფიკაციისათვის.

ქ.თელავის გამწვანება
მონაცემი/
პარამეტრი # 4.1
მონაცემის

ქ.თელავის ტერიტორიაზე 2013 წელს არსებული გამწვანების
ფართობი

განზომილება:

ჰა
ნარგავების რაოდენიბა სახეობების მიხედვით

აღწერა:

პირველადი პარამეტრი

გამოყენებული

ქ. თელავის მერიის ინრასტრუქტურის სამსახური.

წყარო:
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SEAP-ში

ქალაქის ფარგლებში ნარგავებით დაფარულია 400 ჰა.

გამოყენებული

80 ჰა არის კრონაშეკრული.

სიდიდე:

320 ჰა ნარგავებით ფრაგმენტულად დაფარული.

დამატებითი

400 ჰა-ში შედის სასაფლაოები 40 ჰა, სარეკრიაციო ზონები 50 ჰა, სხვა

კომენტარი

ტერიტორიები მოსახლეობის ბაღების ჩათვლით-310 ჰა.
ქალაქის ფარგლებში საერთო ჯამში თავმოყრილია 14-მდე სხვადასხვა
სახის სარეკრიაციო ზონა, კერძოდ სამი ტყეპარკი, ორი პარკი და ცხრა
სკვერი- სულ 50 ჰა.

მონაცემი/
პარამეტრი # 4.2
მონაცემის

საბაზისო 2013 წელს არსებული გამწვანების პირობებში
ნახშირორჟანგის (CO2) წლიური შთანთქმა ქ.თელავის
ტერიტორიიდან
ტ CO2/წ

განზომილება:
აღწერა:

მეორადი პარამეტრი

გამოყენებული

გამოთვლილია SEAP-ის მომზადების პროცესში

წყარო:
SEAP-ში

წლიური შთანთქმა 840.4 ტ CO2/წელი.

გამოყენებული

2013 წელს მთელ ტერიტორიაზე 400 ჰა-ზე დაგროვებული

სიდიდე:

ნახშირბადის რაოდენობაა 13 200 ტC.

დამატებითი
კომენტარი

მონაცემი/

ყოველწლიური რგვები 2016 წლიდან, წელიწადში 2 ჰა.

პარამეტრი # 4.3
მონაცემის

აღწერა:

გაშენებული ფართობი ჰა;
ნარგავების რაოდენობა სახეობების მიხედვით;
შთანთქმის წყაროს გაზრდა.
პირველადი პარამეტრი

გამოყენებული

ქ. თელავის მერიის ინრასტრუქტურის სამსახური.

განზომილება:
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წყარო:
SEAP-ში

ნარგავებისსახეობებიდარაოდენობა: ნეკერჩხალი, იფანი, ცაცხვი,

გამოყენებული

ცხენის წაბლი, კედარი, კვიპაროსი (რომელიც ქალაქის მწვანე ზონაში

სიდიდე:

მცირედით არის წარმოდგენილი) და ჭადარი. სულ 1 950 ძირი ნერგი 1
ჰა-ზე.
შედეგად 2020 წლისათვის ამ 10 ჰა ტერიტორიიდან იქნება წელიწადში
266ტ-ით მეტი CO2-ის შთანთქმა ვიდრე სხვა შემთხვევაში იქნებოდა.

დამატებითი

ამ ღონისძიების შედეგად 2020 წლისათვის გაშნებული იქნება 10 ჰა-ის

კომენტარი

ექვივალენტი ტერიტორია (რეალურად მოხდება დაზიანებულ
ტერიტორიებზე რგვები). აქედან 40% (5 ჰა) იქნება მჭიდროდ მდგომი
ნარგავები, ხოლო დანარჩენი ფრაგმენტულად.

მონაცემი/

ყოველწლიური ჭრები ხეების სახეობების მიხედვით

პარამეტრი # 4.4
მონაცემის

მ3

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი

გამოყენებული

ქ. თელავის მერიის ინრასტრუქტურის სამსახური.

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ხეების გადაბელვა მოხდა 2015 წელს.
დაახლოებით მოაკლდა 80 მ3
ჭრები გათვალისწინებული უნდა იყოს მონიტორინგის პროცესში.

კომენტარი

მონაცემი/

ყოველწლიური ხანძარი ან სხვა მიზეზით დაზიანებული ხეები

პარამეტრი # 4.5
მონაცემის

მ3

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი
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გამოყენებული

ქ. თელავის მერიის ინრასტრუქტურის სამსახური.

წყარო:
SEAP-ში

390 მ3 განადგურდა 2012 წელს

გამოყენებული

400 მ3 განადგურდა 2014 წელს

სიდიდე:
დამატებითი

2012 და 2014 წლებში მოხდა ძლიერი ქარიშხალი რომლის დროსაც

კომენტარი

განადგურდა ჯამში 790 ჰა.

მონაცემი/

ყოველწლიური მონიტორინგი CO2-ის შთანთქმის ცვლილებებზე

პარამეტრი # 4.6
მონაცემის

ტ CO2 წელიწადში

განზომილება:
აღწერა:

მეორადი პარამეტრი. გამოითვლება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ.

გამოყენებული

ამ ეტაპზე გამოთვლილია SEAP-ის მომამზადებელი ჯგუფის მიერ.

წყარო:
SEAP-ში

ქ.თელავის გამწვანება 2013 წელს შეადგენდა 400 ჰა-ს (ნარგავებით

გამოყენებული

ფრაგმენტულად დაფარულია 320 ჰა და კრონაშეკრულია 80 ჰა. 2013

სიდიდე:

წლისათვის ტერიტორიაზე დარეზერვირებული იყო 13 200 ტ C
(პარამეტრი 4.2).
2020 წლისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების გატარების შედეგად
ქ.თელავის ტერიტორიაზე დარეზერვირდება 14 886 ტ C.

დამატებითი
კომენტარი

გარეგანათებისსექტორი
მონაცემი/
პარამეტრი # 5.1

გარეგანათებაში წლიურად მოხმარებული ელექტროენერგიის
რაოდენობა

მონაცემის

კვტ.სთ/წელი

განზომილება:
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აღწერა:

პირველადი მონაცემი

გამოყენებული

SEAP-ში

ქ.თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური. ეს სამსახური
პასუხისმგებელია ყოველთვიურად (ან წლიურად) გარეგანათებაში
მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობის მოწოდებაზე
1 660 263 კვტ.სთ (2014 წელს)

გამოყენებული

2 386 786კვტ.სთ (2020 წლის პროგნოზი)

წყარო:

სიდიდე:
დამატებითი
კომენტარი

ეს მონაცემი გადამოწმებულ უნდა იქნას გადახდილი თანხებით.
2020 წლის პროგნოზი გამოთვლილია SEAP-ის მომამზადებელი
ჯგუფის მიერ.

მონაცემი/

ნახშიროჟანგის ემისია გარეგანათების სექტორიდან

პარამეტრი # 5.2
მონაცემის

ტ CO2/წელი

განზომილება:
აღწერა:

მეორადი მონაცემი

გამოყენებული

გამოითვლება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ.

წყარო:
SEAP-ში

172.7 t CO2ეკ. (2014 წელს)

გამოყენებული

248t CO2ეკ.(2020 წლის პროგნოზი)

სიდიდე:
დამატებითი
კომენტარი

მონაცემი/
პარამეტრი # 5.3
მონაცემის

ენერგოეფექტური (LED) ნათურების რაოდენობა, რომლებითაც
ნაწილობრივ ჩანაცვლდება არაეფექტური/ძველი ნათურები და
რომლებიც იქნება გამოყენებული ახალ ინსტალაციებში
LEDნათურების რაოდენობა

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი
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გამოყენებული

პროექტის/ღონისძიების განმახორციელებელი ერთეული

წყარო:
SEAP-ში

2 924 ნათურა

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

SEAP-ის ღონისძიებით დაგეგმილია, რომ 2020 წლისათვის ქ.თელავს

კომენტარი

დასჭირდება 5 572 ნათურა. აქედან ამ დროისათვის ჩანაცვლებული
იქნება 1 813ვარვარა ნათურა და 688 ეკონომ ნათურა, რომლებიც 2020
წლისათვის საერთოდ აღარ იქნება ქ. თელავის გარეგანათების ქსელში.
ემისიების შემცირების სწორად გამოსათვლელად, ამ ღონისძიების
გატარების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დაფიქსირდეს, თუ რა
მოუვათ ჩანაცვლებულ ნათურებს: განადგურდებიან თუ ვინმეს
გადაეცემა და ვის?

მონაცემი/
პარამეტრი # 5.4

ღონისძიების გატარებამდე არსებული ნათურის ტიპი და ერთი
ნათურის მიერ 1 სთ-ში მოხმარებული ელექტროენერგია

მონაცემის

კვტ

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი

გამოყენებული

ქ. თელავის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური.

წყარო:
SEAP-ში

ვარვარანათურა - 0.204 კვტ

გამოყენებული

ეკონომ ნათურა - 0.085 კვტ

სიდიდე:
დამატებითი
კომენტარი

მონაცემი/

ერთი LED ნათურის მიერ 1 სთ-ში მოხმარებული ენერგია

პარამეტრი # 5.5
მონაცემის

კვტ
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განზომილება:
აღწერა:

პირველადი მონაცემი

გამოყენებული

ნათურის ტექნიკური პასპორტიდან.

წყარო:
SEAP-ში

0.052 კვტ

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი
კომენტარი

მონაცემი/
პარამეტრი # 5.6

ნათურების/გარეგანათების სისტემის ან შესაფასებელი სისტემის
მუშაობის ხანგრძლივობა

მონაცემის
განზომილება:

სთ/დღ ან სთ/ წელი

აღწერა:

პირველადი მონაცემი

გამოყენებული

ქ.თელავის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური

წყარო:
SEAP-ში

10 სთ /დღ

გამოყენებული

3 650 სთ/ წელი

სიდიდე:
დამატებითი

გარეგანათებაში შედის ქუჩების განათება და შენობებისა და

კომენტარი

ნაგებობების მინათება

მონაცემი/
პარამეტრი # 5.7

განხორციელებული ღონისძიებით (LED ნათურებით) 2020
წლისათვის დაზოგილი ემისია

მონაცემის

ტ CO2ეკვ.

განზომილება:
აღწერა:

მეორადი მონაცემი. ყოველწლიურად გამოითვლება მონიტორინგის
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ჯგუფის მიერ.
გამოყენებული

SEAP-ის მომზადების ჯგუფი

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული

2020 წლისათვის დაიზოგება 1 160 მგვტ.სთ ელექტროენერგია, რაც
შეესაბამება 120.6 ტ CO2-ის ეკვ. დაზოგვა

სიდიდე:
დამატებითი
კომენტარი

შენობებისსექტორი
მონაცემი/
პარამეტრი # 6.1

მუნიციპალური შენობების ფართობები მათი დანიშნულების
მიხედვით(ბაღები, ადმინისტრაციული, და ა.შ.)

მონაცემის

კვ.მ

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი.

გამოყენებული

SEAP-ში

ქ.თელავის მერიაში SEAP-ის მოსამზადებლად დანიშნული
კოორდინატორი და მერიის არქიტექტურის, მშენებლობის და
სტატისტიკის სამსახურები.
სულ - 37 568

გამოყენებული

საბავშვო ბაღები - 9 486

წყარო:

სიდიდე:
დამატებითი

მუნიციპალური ადმინისტრაციული შენობები - 28 082
ინფორმაციას ფლობს თვითონ მერია.

კომენტარი

მონაცემი/
პარამეტრი # 6.2

მუნიციპალური შენობების მიერ ელექტროენერგიის წლიური
მოხმარება

მონაცემის

მგვტ.სთ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი.
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გამოყენებული
წყარო:

ქ.თელავის მერია. მონაცემების საბოლოო ზე სიზუსტეზე
პასუხისმგებელია ქ.თელავის SEAP-ის კოორდინატორი.

SEAP-ში

მუნიციპალური შენობები - 219.4

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ეს მონაცემი უნდა გადამოწმდეს კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში და

კომენტარი

ენერგოაუდიტის შეფასებებით.

მონაცემი/

ქ. თელავის რეზიდენტული შენობების ფართობები მათი ტიპების
მიხედვით (ერთ და ორსართულიანი კერძო სახლები,
მრავალსართულიანი კორპუსები, და ა.შ.)
კვ.მ

პარამეტრი # 6.3
მონაცემის
განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი.

გამოყენებული

EAP-ის ჯგუფს მიაწოდა ქ.თელავის მერიის
არქიტექტურის/ურბანული განვითარების სამსახურმა.

წყარო:

მრავალსართულიანი შენობების შესახებ ინფორმაციას ფლობს მერიის
ეკონომიკური განვითარების სამსახური, რომელიც ახორციელებს
სხვადასხვა ტიპის სოციალურ პროექტებს ასეთი შენობებისათვის.
კერძო სახლების (ძირითადად ერთსართულიანი და ორსარტულიანი)
რაოდენობას ფლობს მერიის არქიტექტურის/ურბანული
განვითარების სამსახური. ასეთი შენობების საერთო ფართობების
შეფასება მოხდა ადგილობრივი ექსპერტის მიერ.
SEAP-ში

სულ - 479 705

გამოყენებული

საცხოვრებელი კორპუსები - 71 133

სიდიდე:

კერძო საცხოვრებელი სახლები - 408 572

დამატებითი
კომენტარი

მონაცემი/

ქ. თელავის საცხოვრებელი შენობების მიერ ელექტროენერგიის
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პარამეტრი # 6.4

წლიური მოხმარება შენობების ტიპების მიხედვით

მონაცემის

მგვტ.სთ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი.

გამოყენებული

ენერგო-აუდიტებით მიღებული შეფასება.

წყარო:
SEAP-ში

სულ - 16 892

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

მარტო ქალაქისთვის და ცალკ-ცალკე შენობების ტიპების მიხედვით

კომენტარი

მონაცემების მიღება ელექტროენერგიის მოხმარებაზე ვერ მოხერხდა,
ამიტომ მოხდა შეფასება ენერგოაუდიტების მეშვეობით.
მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში მოხდეს მხოლოდ ქალაქის მიერ
ელკექტროენერგიის მოხმარებაზე ინფორმაციის მოპოვება
დისტრიბუტორისგან

მონაცემი/

ქ. თელავში არსებული კომერციეული შენობების ჯამური ფართობები

პარამეტრი # 6.5
მონაცემის

კვ.მ

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი.

გამოყენებული

SEAP-ში

SEAP-ის ჯგუფს მიაწოდა ქ.თელავის მერიის კოორდინატორმა.
კომერციული ფართების ნაწილი დათვლილი იქნა დასუფთავების
მოსაკრებლების მიხედვით, რომელიც კომერციული შენობების დიდი
უმრავლესობისათვის განისაზღვრება ფართობებით, ხოლო დანარჩენი
შენობებისათვის ადგილზე შეფასებით. სკოლები ადრე ეკუთვნოდა
მერიას და შესაბამისად სკოლების ფართი ეყრდნობა ამ ძველ
მონაცემებს, რადგან დიდი ცვლილებები ამ შენობების ფართობებში არ
მომხდარა
სულ - 39 823

გამოყენებული

სკოლები - 23 678

წყარო:
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სიდიდე:

სხვა სახელმწიფო შენობები - 11 520
სხვა კომერციული შენობები - 4 625

დამატებითი
კომენტარი

მონაცემი/

კომერციული შენობების მიერ ელექტროენერგიის წლიური მოხმარება

პარამეტრი # 6.6
მონაცემის

მგვტ.სთ/წელი

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი.

გამოყენებული
წყარო:

აქ ამ შემტხვევაში შედის მხოლოდ სახელმწიფო შენობები (სკოლები,
უნივერსიტეტი, სასამართლო, პატრული და სხვა), რომლების ენერგოი
მოხმარებაზე ინფორმაცია შეაგროვა თელავის მერიამ.

SEAP-ში

385.6

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ეს მონაცემი შესაძლოა გადამოწმდეს კომერციული შენობების

კომენტარი

გამოკითხვის წესით და ენერგოაუდიტის შეფასებებით.

მონაცემი/
პარამეტრი # 6.7

მუნიციპალური შენობების მიერ ბუნებრივი და თხევადი აირის
წლიური მოხმარება

მონაცემის

მ3/წელი; კგ/წელი (მგვტ.სთ)

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი.

გამოყენებული

ქ.თელავის მერიის ფინანსური სამსახური. მონაცემების საბოლოო
ხარისხზე პასუხისმგებელია ქ.თელავის მერია.

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული

41 111მ3

სიდიდე:
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დამატებითი

შესაძლოა გადამოწმდეს გაზის მომწოდებელ კომპანიაში.

კომენტარი

მონაცემი/
პარამეტრი # 6.8

საცხოვრებელი შენობების მიერ ბუნებრივი და თხევადი აირის
წლიური მოხმარება

მონაცემის

მ3/წელი; კგ/წელი (მგვტ.სთ)

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი.

გამოყენებული
წყარო:

გაზ-გამანაწილებელი კომპანია, რომელიც ემსახურება ქ. თელავს .
მონაცემების საბოლოო ხარისხზე პასუხისმგებელია ქ.თელავის მერია.

SEAP-ში

ბუნებრივი აირი - 4 356 650მ3

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი
კომენტარი

მონაცემი/

კომერციული შენობების მიერ ბუნებრივი აირის წლიური მოხმარება

პარამეტრი # 6.9
მონაცემის

მ3/წელი; კგ/წელი (მგვტ.სთ)

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი. ყოველწლიური

გამოყენებული
წყარო:

მოიცავს მხოლოდ სახელმწიფო შენობებს. ინფორმაცია მოაგროვა
თელავის მერიამ

SEAP-ში

ბუნებრივი აირი - 295 651მ3

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ეს მონაცემი შესაძლოა გადამოწმდეს კომერციული შენობების

კომენტარი

გამოკითხვის წესით და ენერგოაუდიტის შეფასებებით.

145

მონაცემი/
პარამეტრი # 6.10

მუნიციპალური შენობების მიერ თხევადი გაზის და დიზელის
საწვავის წლიური მოხმარება

მონაცემის

მ3; ლ (მგვტ.სთ)/წ

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი.

გამოყენებული

ინფორმაცია მიღებულია ქ.თელავის მერიიდან.

წყარო:
SEAP-ში
გამოყენებული

არ გამოიყენება

სიდიდე:
დამატებითი
კომენტარი

მონაცემი/

საცხოვრებელი შენობების მიერ შეშის წლიური მოხმარება

პარამეტრი # 6.11
მონაცემის

მ3

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი.

გამოყენებული

EC-LEDS გამოკითხვა.

წყარო:
SEAP-ში

სულ შეშა -27 000 მ3/წ

გამოყენებული

კერძო საცხოვრებელი სახლები - 27 000 მ3

სიდიდე:
დამატებითი

შეშას ძირითადად მოიხმარენ 2 სართულიან კერძო სახლებში. უნდა

კომენტარი

გადამოწმდეს პერიოდული გამოკითხვებით და გაცემული
ვაუჩერების მიხედვით.

მონაცემი/
პარამეტრი # 6.12

კომერციული შენობების მიერ თხევადი გაზის და დიზელის
წლიური მოხმარება
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მონაცემის

მ3, (მგვტ.სთ/წელი)

განზომილება:
აღწერა:

პირველადი პარამეტრი. ყოველწლიური

გამოყენებული

თელავის მერია

წყარო:
SEAP-ში

63 კუბ.მ შეშა

გამოყენებული
სიდიდე:
დამატებითი

ეს მონაცემი შესაძლოა გადამოწმდეს კომერციული შენობების

კომენტარი

გამოკითხვის წესით.

მონაცემი/

სამივე ტიპის სექტორიდან CO2-ის წლიური მონიტორინგი

პარამეტრი # 6.13
მონაცემის

ტ CO2/წელი

განზომილება:
აღწერა:

მეორადიადი პარამეტრი. ყოველწლიური.

გამოყენებული

გამოითვლება მონიტორინგის ჯგუფის მიერ.

წყარო:
SEAP-ში

2014 საბაზისო წელი - 12 190

გამოყენებული

2020 წელი - 16 578

სიდიდე:

დამატებითი
კომენტარი

მონაცემი/

დაზოგვა შენობების სექტორში გატარებული ღონისძიებებით

პარამეტრი # 6.14
მონაცემის

მგვტ.სთ/ყოველ ღონისძიებაზე

147

განზომილება:
მეორადი პარამეტრი. ყოველწლიურად ან მონიტორინგის პერიოდში

აღწერა:

გამოითვლება თითოეული ღონისძიებისათვის.
გამოყენებული

პროექტის განმახორციელებელი (მოსახლეობა, მუნიციპალიტეტი,

წყარო:

კომერციული შენობის ხელმძღვანელი)

SEAP-ში

ეს პარამეტრი გამოითვლება თითოეული კონკრეტული ღონისძიების

გამოყენებული

გატარების შემთხვევაში, იმ მონიტორინგის გეგმის შესაბამისად,

სიდიდე:

რომელიც თან უნდა ახლდეს თითოეულ ღონისძიებას.

დამატებითი

ყოველი შენობისა და საწვავისთვის, რომლის მიმართაც გატარდა

კომენტარი

ღონისძიება უნდა შეფასდეს/გაიზომოს ენერგომოხმარება და
შესაბამისი CO2 საბაზისო სცენარით და რეალური გაზომვით
შეიძლება ენერგიის მოხმარების შემცირება მოხდეს სხვადასხვა
მიზეზით (ტექნიკური გამორთვები, გადაუხდელობის გამო
გამორთვები და ა.შ.) ამიტომ საჭიროა დასაბუთდეს, რომ შემცირება
გამოიწვია ნამდვილად ღონისძიების გატარებამ და ყველა სხვა
არტეფაქტი მოხსნილია. თუ როგორ უნდა შეფასდეს ღონისძიების
ფარგლებში განხორციელებული ემისიის დაზოგვა ცალკე უნდა იყოს
გაწერილი თითოეული ღონისძიებისათვის.
ღონისძიებების მიერ დაზოგილი ემისიების წინასწარი თეორიული
შეფასებები მოცემულია SEAP-ში.

8.2 მდგრადიგანვითარებისკრიტერიუმები
მონიტორინგის ანგარიშში დამატებით წარმოდგენილი უნდა იყოს მდგრადი განვითარების
ინდიკატორებზე დაკვირვების შედეგები. ეს ინდიკატორები ზოგადად შემდეგია:
7.1.

ქ.თელავის

მუნიციპალიტეტის

ადგილობრივი

პოტენციალის

(კადრები,

გეგმები) გაუმჯობესება;
7.2.

მოსახლეობის კომფორტის გაუმჯობესება ან ენერგიაზე დანახარჯის დაზოგვა

(ერთ სულზე მოხმარებული ცხელი წყალი, გამთბარი ფართობის ზრდა, ფართობის
ერთეულზე მოხმარებული ენერგიის ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოება და ა.შ);
7.3.

საცხოვრებელ შენობათა კონდომინიუმების შექმნის ხელშეწყობა;
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7.4.

მუნიციპალურ ან კომერციულ შენობებში კომფორტის გაუმჯობესება ან

ენერგოდანახარჯის დაზოგვა (ფართობის ერთეულზე მოხმარებული სითბო, სიცივე, ელ.
ენერგია, ცხელი წყალი და ა.შ.) ;
7.5.

ნარჩენების გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;

7.6.

1 სულ მოსახლეზე მწვანე ფართობის ზრდა;

7.7.

ადგილობრივი დამაბინძურებლების შემცირება (ძირითადად ტრანსპორტის

სექტორში გატარებული ღონისძიებების შედეგად);
7.8.

დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა;

7.9.

გენდერულ პროცესებში წვლილის შეტანა;

7.10.

ახალი ტექნოლოგიის დემონსტრირება და პილოტირება;

7.11.

კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა;

7.12.

მონიტორინგის პროცესში მუნიციპალიტეტს შეუძლია ანგარიშგება გააკეთოს

დამატებით სხვა კრიტერიუმებზე, რომლებშიც წვლილი შეიტანა ენერგეტიკის მდგრადი
განვითარების გეგმით დაგეგმილი ღონისძიებების გატარებამ.
7.13.

გეგმის განხორციელების ძირითადი ბარიერების გადალახვა და რა უნდა

გაკეთდეს მომავალში წარმატების მისაღწევად.
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