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კონკურსი  „სუფთა რეგიონი 2019“-ის გამარჯვებული ნომინანტების 

დაჯილდოების ღონისძიება 
 

2020 წლის 27 იანვარს, ქ. თბილისის საკრებულოს შენობაში ჩატარდა  კონკურსი  „სუფთა რეგიონი“-

ს  გამარჯვებულების დაჯილდოების ღონისძიება. 

კონკურსი ჩატარდა პროექტის „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ ფარგლებში, რომელსაც 

ახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები: „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის 

მეგობრები - საქართველო“,  „დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ (KGT) და საქართველოს ბუნების 

მკვლევართა კავშირი „ორქისი“.  პროექტი ხორციელდება საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, სსიპ “გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების 

ცენტრთან“ და მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით,  შვედეთის მთავრობის 

ფინანსური მხარდაჭერით. 

 

 

 

საქართველოში კონკურსი „სუფთა რეგიონი“ პირველად ჩატარდა 2015 წელს, პროექტი 

„დავასუფთაოთ საქართველოს“ ფარგლებში და თავიდან მხოლოდ 4 ნომინაციას მოიცავდა 

(ყველაზე სუფთა რეგიონი, მუნიციპალიტეტი, ქალაქი/დაბა და სოფელი). შემდგომში 

საზოგადოების აქტიურობამ გაზარდა ნომინაციების რიცხვი.  

http://www.greens.ge/


საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა                                                                           № 1(56), 2020, იანვარი 
 

www.greens.ge                                                                                                                                              4 
 

 

კონკურსმა პრიორიტეტული გახადა ნარჩენების მართვა და მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი 

ნარჩენების მართვის კუთხით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას,  გარემოს მიმართ სწორი 

დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას, სტიქიური ნაგავსაყრელების შემცირებას და მყარი ნარჩენების 

მართვის თანამედროვე სტანდარტების დამკვიდრებას, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა 

ევროკავშირის წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს შორის. 

 

 
 

კონკურსი „სუფთა რეგიონი“ მეოთხედ გამოცხადდა 2019 წლის 10  სექტემბერს (8 ნომინაცია).  

გამარჯვებული ნომინანტების გამოვლენა მოხდა გამოგზავნილი მასალების საფუძველზე, 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 4 სექტემბრის 

ბრძანება №2-842 -ის შესაბამისად  შექმნილი კომისიის (გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები) მიერ. 

2019 წელს კონკურსის „სუფთა რეგიონი“   გამარჯვებულები არიან: 

 

 ნომინაცია „სუფთა რეგიონი“ - კახეთის რეგიონი; 

 ნომინაცია „სუფთა ქალაქი“ - ქ. ზუგდიდი; 

 ნომინაცია „სუფთა მუნიციპალიტეტი“ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი; 

 ნომინაცია „სუფთა სოფელი“ - ორსანტია (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი); 

 ნომინაცია „ლამაზი აივანი“ - ქ. მცხეთა, ლილი კაპანაძე სახლის აივანი; 
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 ნომინაცია „სუფთა ქუჩა“ ქ. თბილისი, ს. ზაქარიაძის ქუჩა; 

 ნომინაცია „საწარმოს ლამაზი ეზო“ - ქ. თელავი, ღვინის კომპანია „შუმის“ ეზო; 

 ნომინაცია „ლამაზი ეზო" ქ. გურჯაანი, იზა გაბიტაშვილის ეზო. 

 

 
 

კომისიის გადაწყვეტილებით სიგელები გადაეცა: 
 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს - ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესებაში შეტანილი 

წვლილისთვის; 

 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის წევრებს ირინა ნიკიფოროვას და თამთა ჭითანავას -  

ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესებაში შეტანილი წვლილისთვის; 

 საქართველოს გარემოსა დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულების გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 

გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების სამსახურს; 

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულების გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 

აჭარისა და გურიის რეგიონულ სამმართველოს; 

 ქ. თბილისის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის სამდივნოს თანამშრომლებს 

აკაკი მაკარიძეს, მარინა ლიპარტელიანს და ნინო კაშიას კონკურსის საორგანიზაციო 

საკითხებში განსაკუთებული აქტივობისა და ჩართულობისათვის; 
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 ქ. თბილისის საკრებულოს პროტოკოლის განყოფილების თანამშრომლებს: 

დავით მაჭავარიანს და ნუცა სვიმონიშვილს კონკურსის საორგანიზაციო საკითხებში 

განსაკუთებული აქტივობისა და ჩართულობისათვის. 
 

სერტიფიკატები მოხალისეობისთვის  გადაეცა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. რატევანის, 

კერძო სკოლა „დავითიანის“, ასევე ბოლნისის №1, №2, და №3 საჯარო სკოლების მოსწავლეებს 

დასუფთავების აქციებში მონაწილეობისათვის. 

 

 

დაჯილდოების ცერემონიალში მონაწილეობდნენ შვედეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი 

საქართველოსა და სომხეთში - ულრიკ ტიდესტრომი, განვითარებისა და თანამშრომლობის 

სააგენტოს ხელმძღვანელი და მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე - ერიკ ილსი (შვედეთის საელჩო 

საქართველოში), გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე - სოლომონ 

პავლიაშვილი, საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 

მოადგილე - ქ-ნი მზია გიორგობიანი, საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე - ნინო წილოსანი, საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილე - მარიკა დარჩია, კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი - ირაკლი 

ქადაგიშვილი, სამეგრელო ზემო-სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი - ალექსანდრე 

მოწერელია, საქართველოში აკტრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, 

პროექტის ფარგლებში შექმნილი კომისიისა და პროექტის „დავიცვათ საქართვლოს სისუფთავე“ 

განმახორციელებელი ორგანიზაციების წევრები. 
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The ceremony of awarding the winners of the contest  

"Clean Region 2019" 
The award ceremony of the Contest "Clean Region" 2019  took place in the premises of Tbilisi City Assembly. 

The event was organized by the Greens Movement of Georgia / Friends of the Earth-Georgia with support of 

Tbilisi City Assembly and the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia under the 

scope of the project “Keep Georgia Tidy.” 
 

The Contest  was announced  last year and the goal of the contest was to identify the cleanest region, cleanest 

municipality, cleanest city, cleanest village / community, beautiful (green) yard, clean street and beautiful 

(green) balcony throughout the country. The new nomination “Beautiful Yard of Organization" was added in 

2019. 
 

 
 

The contest "Clean Region" was first announced in 2015 under the scope of “Clean Up Georgia” campaign 

aiming stimulation of all regions of Georgia to reduce waste, uncontrolled dumpsites in the country and 

involvement in planned and self-organized clean-up actions.  The competition aroused great interest and 

participation from the very beginning, as evidenced by the increase in the number of nominations in 

subsequent years. The contest was open to all individuals or institutions. 
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This year, the contest "Clean Region"  was held for the fourth  time in eight nominations (three nominations 

in 2015, five nominations in 2017 and seven nominations in 2018).  Contest participants provided photo / 

video materials for nominations announced to the organizers (The Greens Movement of Georgia/Friends of 

the Earth-Georgia). The winners were revealed by a special commission established within the framework of 

the contest (Ministry of Environmental Protection and Agriculture,  representatives of CSOs ) on the basis of 

submitted materials.  
 

The winners of the contest "Clean Region" 2019 are: 

                 Nomination "Clean Region" -  Kakheti Region 

Nomination "Clean Municipality" - Zugdidi Municipality 

Nomination "Clean City" - City of Zugdidy 

Nomination "Clean Village/Community"  – Village Orsantia (Zugdidi Municipality) 

Nomination Beautiful Balcony  - Lili Kapanadze Balcony (Mtskheta) 

Nomination - "Clean, Beautiful  Street" – S. Zakariadze Street, Tbilisi 

Nomination “Beautiful Yard of Organization” –  Wine Company “Shumi” (Telavi) 

Nomination "Beautiful Yard" –Iza Gabitashvili Yard (Gurjaani) 

 

 
 
 

By decision of the commission the Certificates of Appreciation were  awarded to: 

Ozurgeti Municipality – For Improvement Waste Management Systems in Georgia; 

Ms. Tamta Chitanava  and Ms. Irina Nikiphorova - For Improvement Waste Management Systems in Georgia; 
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Patrol and Rapid Response Unit under the State Sub-agency Department of Environmental Supervision; 

Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia - For Improvement Waste Management 

Systems in Georgia; 

Guria and Adjara Regional Division under the State Sub-agency Department of Environmental Supervision; 

Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia- For Improvement Waste Management 

Systems in Georgia; 
 

 
 

 

Also, For Active Involvement in Organizational Matters within the framework of the contest  the Certificates 

of Appreciation were  awarded to:  
 

Employees of Environmental Protection Commission Secretariat of Tbilisi City Council  

 Mr. Akaki Makaridze Chair of Secondary Structural Unit (Head of Environmental Protection Commission 

Secretariat); 

Ms. Marina Liparteliani - Second Category Senior Specialist of Environmental Protection Commission 

Secretariat; 

Ms. Nino Kashia -First Category Senior Specialist of Environmental Protection Commission Secretariat; 

Employees of Protocol Division of Tbilisi City Council: 

Mr. David Machavariani - Chair of Secondary Structural Unit ( Head of Protocol Division); 
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Ms. Nutsa Svimonishvili - Employee of Protocol Division 

In addition, the pupils of Bolnisi Municipality schools  were  awarded  with a Certificate of Volunteer for active 

participation in cleanup actions during the Clean Up the World Campaign, 2019: 

 

 
 

The award ceremony was attended by the  Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Sweden to 

Georgia and Armenia H.E. Ulrik Tideström, Head of Development Co-operation and Deputy Head of Mission 

Mr.Eric Illes (Embassy of Sweden to Georgia),  Deputy Minister of  Environmental  Protection and 

Agriculture Mr.Solomon Pavliashvili , Deputy Minister of  Regional Development and Infrastructure Ms. 

Mzia Giorgobiani,  Chairman  of  the Parliamentary  Committee for Environmental Protection and Natural 

Resources  Ms.Nino Tsilosani, , Deputy Chairman of  Tbilisi City Assembly  Ms. Marika Darchia, State 

Representative in Kakheti Region Mr. Irakli Kadagishvili, State Representative in Samegrelo and Zemo 

Svaneti Region Mr. Aleksandre Motserelia, representatives of diplomatic corps accredited in Georgia, 

implementing organizations of the project "Keep Georgia Tidy" and members of the selection commission 

created within the framework of the project.  
 

The Contest “Clean Region ”  was carried out under the scope of “Keep Georgia Tidy” project, with financial 

support of the Government of Sweden and implemented by NGO  consortium "Keep Georgia Tidy” (KGT),  

The Greens Movement of Georgia/Friends of the Earth Georgia,  Georgian Society of  Nature Explorers 

“Orchis  jointly with local and Swedish partner organizations  and  in collaboration with the Ministry of 

Environmental Protection and Agriculture, LEPL “Environmental Information and Education Centre”, Solid 

Waste Management Company.  
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ნომინაცია „სუფთა ქალაქი“ - ქ. ზუგდიდი 

Nomination "Clean City" - City of Zugdidy 
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ნომინაცია „სუფთა სოფელი“ - ორსანტია (ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი) 

Nomination "Clean Village/Community"  – Village Orsantia (Zugdidi 

Municipality) 
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http://www.greens.ge/


საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის პერიოდული გამოცემა                                                                           № 1(56), 2020, იანვარი 
 

www.greens.ge                                                                                                                                              15 
 

 

ნომინაცია „ლამაზი აივანი“ - ქ. მცხეთა, ლილი კაპანაძის სახლის 

აივანი 

Nomination „Beautiful Balcony“  - Lili Kapanadze Balcony (Mtskheta) 
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ნომინაცია „სუფთა ქუჩა“ - ქ. თბილისი, ს. ზაქარიაძის ქუჩა 

Nomination - "Clean, Beautiful  Street" – S. Zakariadze Street, Tbilisi 
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ნომინაცია „საწარმოს ლამაზი ეზო“ -  ქ. თელავი, ღვინის კომპანია 

„შუმის“ ეზო 

Nomination “Beautiful Yard of Organization” –  Wine Company “Shumi” 

(Telavi) 
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ნომინაცია „ლამაზი ეზო" -  ქ. გურჯაანი, იზა გაბიტაშვილის ეზო 

Nomination "Beautiful Yard" –Iza Gabitashvili Yard (Gurjaani) 
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გამოცემაზე მუშაობდა: მარიკა ფიროსმანაშვილი 

 
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები - საქართველო 

საქართველო, თბილისი, სლავა მეტრეველის 4 

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 2 39 95 43; ელ-ფოსტა: info@greens.ge 

ვებ-გვერდი: www.greens.ge  
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