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განვითარების ასოციაციის მიერ 
განვლილ 2022 წელს

გაწეული მუშაობის შესახებ 

მომხსენებელი მანანა ყატაშვილი -
ასოციაციის თავმჯდომარე



სტატისტიკური ინფორმაციის წყაროები

 როგორც ცნობილია, დედოფლისწყაროში შემოსული 
ვიზიტორების უმრავლესობა სწორედ დაცულ 

ტერიტორიებს სტუმრობს.  აქ სტატისტიკაც 
შედარებით მოწესრიგებულია და გამოქვეყნებულია 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
დეპარტამენტის საიტზე:  https://www.geostat.ge/ka

 რაც შეეხება ნიკო ფიროსმანის სახელმწიფო 
მუზეუმს, აქაც მცირეა ვიზიტორთა რაოდენობა 
საქართველოს სხვა მუზეუმებთან შედარებით.  

(მიმდინარეობს რემონტი)

https://www.geostat.ge/ka


დავიწყოთ ბოლო წლების სტატისტიკით.

დედოფლისწყაროს დაცული ტერიტორიების მიხედვით.
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ვიზიტორთა რაოდენობა

ვაშლოვანის ეროვნული პარკი ჭაჭუნას აღკვეთილი სულ დედოფლისწყაროში



ვიზიტორთა რაოდენობა კახეთსა და
საქართველოში

კახეთი სულ სულ საქ-ში სულ %

ქართველ
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ვიზიტორ
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2018 197.9 49.5 247.4 3,404 851 4,255 5.81

2019 80.6 40.8 121.4 997 3609.3 4,606 2.64

2020 1-

ლი

კვარტ

83 13.5 96.5 911.8 458.3 1,370 7.04

2021 108.7 0 108.7 1248.2 0 1,248 8.71

2022 1-3

კვარტ.
346 68 414 3668.2 1786.7 5,455 7.59



შეფარდებითი ინფორმაცია:

2019 2020 2021 2022

ვაშლოვანის ეროვნული

პარკი
10511 1852 4053 2663

% სულ დედოფლისწყაროში

შემოსული ვიზიტორებიდან
77,45 63,53 65,77 55,66

ჭაჭუნას აღკვეთილი 3060 1063 2109 2121

% სულ დედოფლისწყაროში

შემოსული ვიზიტორებიდან
22,55 36,47 34,23 44,34

სულ დედოფლისწყაროში 13571 2915 6162 4784

% სულ საქართველოში

შემოსული ვიზიტორებიდან
1,13 1,21 1,05 0,71

სულ საქართველოს დაცულ

ტერიტორიებზე
1 199 011 240 268 589 098 675 079



ტურიზმის მდგრადი განვითარება  რეგიონში

 2021-2022 წლებში  ასოციაციამ განახორციელა  ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის 
მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD III ფაზა) მიერ 
დაფინანსებული და  გაეროს განვითარების პროგრამის - UNDP -ის მიერ 
მხარდაჭერილი პროექტის „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“-ის 
ინიციატივის „ჭკვიანი სოფლები (Smart Villages)“-ს ფარგლებში პროექტი 
„დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი GOOGLE MAP-ზე“ .
 ამ პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლებისათვის DTDA-
მ ბიზნესს შესთავაზა ინდივიდუალური დახმარება და ტრენინგები  უშუალოდ მათ 
ლოკაციებზე მონახულებით.
 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტისთვის Google Maps-ზე მონიშნულია 
/დამატებულია 300-მდე საჯარო ლოკაცია/ობიექტი და 600 ბიზნესი; ჩატარდა 
ტრენინგები Google-ის ფუნქციების გამოყენების შესახებ ბიზნესებისა და 
მოხალისეებისთვის.  
 პროექტის მთავარი ამოცანა დედოფლისწყაროს რუკის სრულყოფა და 
ტურისტული ლოკაციებით მისი შევსება იყო. შესაბამისად, რუკაზე დატანილია 150-
მდე ტურისტული ან ტურისტულად საინტერესო ობიექტი, ასევე 35 პოტენციური 
ტურისტული ობიექტი.



ტურისტული პროდუქტის განვითარებისა და 
პოპულარიზაციის ხელშეწყობა

 ესტონეთის სოფლის ტურიზმის ორგანიზაციის დახმარებით
შემუშავებული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მიხედვით 2022 წელსაც
გრძელდებოდა მუშაობა ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გრანტით
დაფინანსებული პროექტით: „სოფლის ტურიზმის პროდუქტების
განვითარება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში“ გათვალისწინებული
აქტივობების განსახორციელებლად. როგორც უკვე ცნობილია, ამ
პროექტისთვის პრიორიტეტული მიმართულებაა ტურიზმის სექტორში
ახალგაზრდების ჩართვა და ქალი მეწარმეების ხელშეწყობა.
 ესტონელი სპეციალისტების გამოცდილებით და დედოფლისწყაროს
ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით ასოციაციის ექსპერტთა
ჯგუფის წევრთა მონაწილეობით შემუშავდა და ქართულ ენაზე ითარგმნა
ტურისტული პროდუქტის ხარისხის ზოგადი და მიზნობრივი ჯგუფური
კრიტერიუმები მომსახურების შემდეგი ტიპებისთვის: განთავსების
საშუალებები, კვების ობიექტები, აგრო ტურისტული ობიექტები,
კულტურულ მემკვიდრეობაზე დაფუძნებული, დეგუსტაციების მოწყობის,
ბუნების ტურების ორგანიზების სერვისები, გიდების, ტრანსპორტით
მომსახურების და სხვა მომსახურებებისთვის.
 კრიტერიუმების შემუშავების მიზანია დედოფლისწყაროს ტურისტული
სერვისებისთვის „კარგი მასპინძლის “ სპეციალური ეტიკეტის მინიჭება.



კრიტერიუმების მიზანია:

 ტურისტული პროდუქტის ხარისხის კრიტერიუმების არსებობა ტურიზმში 
ჩართულ მეწარმეებს და მომსახურების მიმწოდებლებს დაეხმარება 
თვითშეფასებაში, გაუმჯობესების გეგმის სამოქმედო გეგმის შემუშავებასა და 
დახვეწაში, ჯანსაღი კონკურენციის გაძლებაში, ასოციაციის ერთობლივ 
ღონისძიებებსა და ტურებში ჩართვის გზით შემოსავლების გაზრდაში.   
მეწარმემ ეტიკეტი შეიძლება გამოიყენოს მარკეტინგში.

 „კარგი მასპინძლის “ სპეციალური ეტიკეტის არსებობა რაიონის ვიზიტორებს 
და პოტენციურ სტუმრებს დაეხმარება სასურველი სერვისის მოძებნასა და 
არჩევაში.

 დედოფლისწყაროში „კარგი მასპინძლის“ სპეციალური ეტიკეტის მქონე 
ბევრი სერვისის არსებობა მთლიანობაში გაზრდის რაიონში შემოსული 
ვიზიტორების რაოდენობას, ასევე- რაიონში მათ მიერ გატარებული დროის 
რაოდენობას.

 კრიტერიუმები უკვე  განთავსებულია დედოფლისწყაროს ტურიზმის 
განვითარების ასოციაციის საიტზე: www.dtda.ge. 

http://www.dtda.ge/


რეგიონში ტურისტული ინფრასტრუქტურის 
განვითარების ხელშეწყობა

ასოციაციის გამგეობა ამ მიმართულებითაც 
აწარმოებს გარკვეულ მოლაპარაკებებს ზეპირი თუ 

წერილობითი ფორმით მუნიციპალიტეტის 
ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და სხვა 

უწყებებთან.



დაცულ ტერიტორიებთან 
თანამშრომლობა

 2022 წლის ივნისში იუნესკოს გადაწყვეტილებით 
დედოფლისწყაროში დაარსდა ბიოსფერული რეზერვატი. 

 ასოციაცია აქტიურად იყო ჩართული დაცული ტერიტორიების 
სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებში. 

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროსგან მივიღეთ სრული პაკეტი იუნესკოში წარდგენილი 
დოკუმენტებისა. 

 ადგილობრივი გაზეთისთვის მომზადდა სტატია რეზერვატის 
ტერიტორიაზე ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობებზე.  

 მომზადდა და სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრში  
საკონკურსოდ იქნა წარდგენილი პროექტი “დედოფლისწყაროს 
ბიოსფერული რეზერვატი, მოსახლეობა და ნარჩენები“, რომელიც, 
სამწუხაროდ, არ დაფინანსდა.



მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება 
ტურიზმისა და გარემოსდაცვით საკითხებზე

 ასოციაციის მიმდინარე საქმიანობის მოსახლეობისთვის გაცნობის, მისი 
პოპულარიზაციის, რაიონის ტურისტული პროდუქტების ცნობადობის 
გაზრდის, ტურიზმისა და გარემოსდაცვით საკითხებზე მოსახლეობის 
ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეძლებისდაგვარად ქვეყნდება ინფორმაცია 
ასოციაციის საიტზე: dtda.ge.  

 აქტიურად ვთანამშრომლობთ ადგილობრივ გაზეთ „შირაქთან“.

 ასოციაციის საქმიანობაზე ინფორმაცია წარვადგინეთ გერმანიის 
საერთაშორისო თანამშრომლობის (GIZ) პროგრამის ფარგლებში ბერლინში 
გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე, სადაც სომეხ, უკრაინელ, 
მოლდოველ და გერმანელ კოლეგებთან ვისაუბრეთ სამომავლო 
თანამშრომლობის პერსპექტივებსა და შესაძლებლობებზე, ბიზნესში 
ახალგაზრდების და ქალების ჩართვის წახალისებაზე.



ზოგადი საკითხები

 2022 წელს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, 
ჩატარდა საერთო კრება, ჩატარდა ასოციაციის 2 წლის 
ვადით არჩეული გამგეობის ხელახალი არჩევნები და 
განახლდა ორგანიზაციის ამონაწერი საჯარო რეესტრში.

 მიმდინარე ესტონურ-ქართული პროექტის ფარგლებში 
რაიონის  ტურისტულმა ბიზნესებმა მიიღეს გარკვეული 
შემოსავალი.

 ესტონურმა ორგანიზაციამ ასოციაციის 7 ექსპერტს 
გადაუხადა   6685 ლარი  ლარი. (მათ შორის, ბიუჯეტში 
გადახდილია  საშემოსავლო გადასახადი 1337 ლარი).



ფინანსები:
 საწევროს სახით  2022  წელს სულ შემოსულია  1140  ლარი.  

 აქედან საიტის დომეინის, ჰოსტინგის,  საბანკო ანგარიშის შენახვის და, 
კანონის მიხედვით, ორგანიზაციის ხელახალი რეგისტრაციისთვის დაიხარჯა   
287   ლარი.

 UNDP-ისგან 2021-2022 წ. წ გრანტის სახით 2022 წელს მიღებული იყო 13225 
ლარი, ასოციაციის თანადაფინანსება- 1768 ლარი.

ხარჯების კატეგორია
ხარჯები

ლარი

პერსონალი 2472

ტრანსპორტი 2005

ტრეინინგები, ვორქშოფები 4000

აღჭურვილობა 3037

რეკლამა 465

სხვადასხვა ხარჯი 1246

სულ 13225



შეგახსენებთ, რომ 

ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის 
ფარგლებში HEKS-EPER Georgia -ს და 
ბიოლოგიურ მეურნეობათა  ასოციაცია 
„ელკანას“ მხარდაჭერით და ფინასური 
დახმარებით ასოციაციას აქვს 
დედოფლისწყაროს ტურიზმის 
საინფორმაციო პორტალი www.dtda.ge

და გვერდი სოციალურ ქსელში FACEBOOK

http://www.dtda.ge/


მადლობა ყურადღებისთვის!


