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sasoflo turizmis ganviTarebisaTvis 

soflis ganviTareba didi xelSewyobis SemTxvevaSic ki ar xdeba ucbad. 
saqarTveloSi axla yalibdeba soflis ganviTarebis sistemuri politika. ramac 
unda ganapirobos siRaribis daZleva soflad, daclili soflebis aRorZineba. 

dRis wesrigSi dgeba alternatiuli, arasasoflo sameurneo gzebis Zieba soflis 
gaZlierebis mizniT. amis erT-erTi perspeqtiuli gzaa soflad turizmis 
ganviTareba.  

sasoflo turizmis biznesi araa did danaxarjebTan dakavSirebuli. yvelaze didi 
infrastruqtura Tavad bunebam Seqmna. qarTuli soflebis umetesobaSi 
sacxovrebeli, garemo, meurneoba ekologiurad sufTaa. Semonaxulia bevri 
saintereso tradicia, kulturuli memkvidreoba. saWiroa mxolod im codnis 
gamoyeneba, rac dagrovilia msoflioSi sasoflo turizmis ganviTarebis sferoSi 

da saTanado organizaciuli RonisZiebebis gatareba. 

ra aris sasoflo turizmi?  

sasoflo turizmi sakmaod farTo cnebaa, igi gulisxmobs turistul saqmianobas 
soflis teritoriaze, sadac aris pirobebi rogorc grZelvadiani, ise 

moklevadiani dasvenebisaTvis esTetiuri, gamajansaRebeli da SemecnebiTi mizniT. 

sasoflo turizmi moicavs: 

- agro turizms - aqtiuri dasveneba soflad, monawileoba sasoflo-
sameurneo samuSaoebSi da sxva. 

- eTno turizms - gacnoba soflad cxovrebis tradiciebis, Cvevebis, 
folkloris, Sinamrewvelobis, samzareulos da sxva; 

- ekoturizms - gasvla bunebaSi dasvenebis, gacnobis, movlis mizniT da sxva; 
- kulturul turizms - sofelSi da mis SemogarenSi arsebuli materialuri 

kulturis Zeglebis gacnoba, monawileobas maT movlaSi. 
- gamajansaRebel turizms – ekologiurad sufTa garemo, jansaRi sakvebi, 

fizikuri aqtivoba, sulieri gantvirTva da sxva faqtorebi asruleben 
gamajansaRebel rols. 

 

sasoflo turizmi ganviTarebul qveynebSi 

1980 wlidan, roca evrokavSirSi SemoiRes kvotebis sistema, mkveTrad Semcirda 
soflis meurneobis produqtebis warmoeba. italiasa da safrangeTSi agroturizmi 
gaxda proteqcionistuli politikis nawili. agroturizms unda SeeCerebina 
soflis mosaxleobis dineba qalaqad. igi male iqca xelsayrel biznesad.  

sasoflo turizmis sferoSi italia evropaSi aRiarebuli lideria.  

avstriaSi glexuri mamulebis 10%-ze meti eweva turistul momsaxurebas. 
sasoflo turizmi mTeli msoflios masStabiT Zalian progresulad mzardi 
sferoa. 
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sasoflo turizmi postsabWour sivrceSi 

centraluri evropis qveynebma (poloneTi, bulgareTi, rumineTi, CexeTi da sxva) 
swrafad ganaviTares sasoflo turizmi. es mimarTuleba ayvanilia saxelmwifo 
politikis rangSi Sesabamisi xelSewyobiT. Sedegad aTasobiT saTanado 
standartebis soflis turistuli obieqti funqcionirebs. poloneTSi Zalian 
aqtualuria e.w. Tematuri soflebi. anu sofeli specialdeba erTi romelime 
mimarTulebiT. imarTeba Sesabamisi festivalebi, bazrobebi. uperspeqtivo 
soflebSi daiwyo daiwyo turistebis Semodineba. ukve aRiareba moipoves Taflis, 

puris, qoTnis da sxva sioflebma. 

yofili sabWoTa kavSiridan mowinaveoben baltiis qveynebi, maT kvalSi misdeven 
ukraina da belorusi. ukrainaSi specialuri kanonic miiRes soflis turizmis 
Sesaxeb. belorusSi ramdenime saintereso proeqti xorcieldeba saxelmwifo da 
donori organizaciebis xelSewyobiT deviziT “soflis gadarCena turizmiT”. 
sainteresoa is faqti, rom baltiis qveynebSi daimsxvra stereotipi, TiTqos 
soflis turizmi sezonuria da mxolod zafxulSi muSaobs. aq Zalian 
popularuli gaxda saSobao-saaxalwlo dResaswaulebis Sexvedra soflis 
garemoSi, zamTris ardadegebis gatareba da sxva. sazamTrod adgilebis dajavSna 
ukve zafxulSi xdeba.  

samxreT kavkasiis qveynebSi ramdenime proeqti ganxorcielda agro turizmis 
ganviTarebis mizniT. es ufro Teoriul xasiaTs atarebda. soflad SeirCa 
Sesaferisi maspinZlebi, gakeTda katalogebi, veb-gverdebi, magram saqme amis iqiT 
aRar wasula.  

sasoflo turizmi saqarTveloSi 

saqarTveloSi soflad dasvenebis tradicia odiTganve arsebobs. qalaqis 
mcxovrebni umetesad soflidan arian warmoSobiT da zafxulSi ubrundebian 
winaparTa keras. tradiciulad Tbilisis SemogarenSi arsebuli soflebi iReben 
zafxulSi damsveneblebs da aq Sesabamisi infrastruqturac met-naklebad 
arsebobs. magram damsveneblebiT gadatvirTvis, produqtebis bazarze 
damokidebulobis  da sxva mizezebis gamo aq damsveneblebs naklebad eqmnebaT 
sofelSi yofnis gancda. amitom gaCnda moTxovnileba dedaqalaqidan mocilebul 
regionebSi dasvenebis, magram Semaferxebeli faqtoria informaciis deficiti, im 
elementaruli komfortis uqonloba, risi moTxovnilebac damsvenebels gaaCnia 
da momsaxurebis dabali kultura. 

individualurad da sxvadasxva organizaciebis, saxelmwifo programebis 
mxardaWeriT calkeulma soflis macxovreblebma daiwyes binebis mowyoba 
turistebis miRebis mizniT  da ukve axerxeben rogorc adgilobrivi, ise ucxoeli 
turistebis miRebas, magram amas fragmentuli xasiaTi aqvs da es saqme sistemaSi 
araa moyvanili. amasTanave praqtikulad ar arsebobs aqtiuri TanamSromloba 

Tavad soflis turistul obieqtebs Soris, rac metad aqtualuria.  

soflis garemoSi saojaxo sastumroebis Seqmnas mniSvnelovani biZgi misca 
rogorc moTxovnilebis zrdam, ise mikro da mcire biznesis xelSewyobis 
saxelmwifo programam, romlis farglebSi mravali saojaxo sastumro Seiqmna. 

mcxeTa-mTianeTis regioni saqarTvelos mniSvnelovan regions warmoadgens 
teritoriiT, bunebrivi pirobebiT, materialuri kulturis ZeglebiT, sameurneo 
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da turistuli tradiciebiT da sxva. aq udidesi potenciali arsebobs sasoflo 
turizmis ganviTarebisaTvis. 

imisaTvis rom sofelSi ojaxma xeli mohkidos turizms, aucilebelia misTvis 

realuri stimulebi da xelSemwyobi faqtorebi, aseTebia:  

- konsultaciebi, swavleba;  

- msoflio da adgilobrivi gamocdilebis gacnoba;  

- meToduri masalebiT uzrunvelyofa; 

- Seqmnili turproduqtis realizebaSi xelSewyoba; 

- finansebis wyaroebis codna.  

praqtikam dagvanaxva, rom aucilebelia soflis turizmSi CarTul obieqtebs 
Soris ara marto koordinacia, aramed uSualo TanamSromlobis meqanizmebis 
Seqmnac.  amasTanave es obieqtebi unda moicavdes mTel saintereso areals 
regionSi da maT Soris jaWvuri kavSiri unda iyos. anu unda daidos erToblivi 
turprogramebi. 
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saojaxo sastumroebisaTvis ganviTarebisaTvis 

saojaxo sastumroebis mravali standarti arsebobs, maT Soris qarTuli 
SemuSavebulic (elkana). evropis ekologiuri da sasoflo turizmis centris 

(http://eceat.org/) standartebiT sargeblobis SemTxvevaSi xdeba gaerTianeba am 
centris qselSi da obieqtis Sesaxeb informaciis gavrceleba avtomaturad xdeba 
Sesabamisi veb-gverdis saSualebiT. amisaTvis ki sakmarisia akmayofilebdeT 
onlain kiTxvarSi dasmul pirobebs, romelic am broSuraSic gvaqvs nimuSad 
motanili. xSirad evropuli standarti raRac gansakuTrebulis, rTulis 
asociacias iwvevs, magram am kiTxvars rom naxavT, darwmundebiT, rom raime 
gansakuTrebulTan ar gvaqvs saqme da mondomebis SemTxvevaSi misi Sesruleba 
sruliad SesaZlebelia. 

ra unda vicodeT saojaxo sastumroebis, zogadad sacxovreblis 

mowyobisas? 

უკანასკნელი 30-35 წლის განმავლობაში განვითარებულ ქვეყნებში რევოლუცია დაიწყო 

სამშენებლო სფეროში, როცა ბრუნვაში შემოვიდა და დამკვიდრდა ცნებები: ეკოსახლი, მწვანე 

სახლი, ენერგოეკონომიური და ენერგოეფექტური ნაგებობა და სხვა. თავიდან ეს ტარდებოდა 

როგორც ეკოლოგიური ღონისძიება, გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირების მიზნით, შემდეგ 

დაემატა ჯანსაღი სახლის ცნება, ხოლო ბოლო წლებში ენერგო რესურსებზე ეკონომიური 

მოთხოვნილებაც.  

დღეისათვის უამრავი ტექნოლოგია, მეთოდი და მასალაა შექმნილი ეკომშენებლობისათვის. 

საქართველოში საუკუნეების მანძილზე მშენებლობა დღევანდელი გაგებით ეკოლოგიური 

ნორმებით ტარდებოდა. მეოცე საუკუნემ მოგვწყვიტა ბუნებრიობას და ოცდამეერთეშიც მისი 

ინერციით მივექანებით… 

zogadi rCevebi 

arqiteqturulad maqsimalurad unda iqnes SenarCunebuli adgilobrivi, 
tradiciuli stili. saerTod unda gamoiricxos ucxouri kotejebis analogebis 

gakeTeba. nageboba harmoniulad unda ewerebodes arsebul bunebriv landSaftSi. 

maqsimalurad unda iqnes gamoyenebuli adgilobrivi naturaluri masalebi. 
Semotanili masalebi unda pasuxobdes ekologiur moTxovnebs. 

saerTod unda gamoiricxos azbestSemcveli masalebis (gadaxurvis Siferi) 
gamoyeneba da sadac aris, unda Seicvalos. (azbesti mowinave msoflioSi 

amoRebulia xmarebidan kancerogenulobis gamo). 
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kiTxvari saojaxo sastumroebisaTvis (http://eceat.org) 

ЕСЕАТ-is sabaziso standarti  

am ufaso testis saSualebiT Tqven SesaZlebloba geZlevaT gaigoT, Tu 
ramdenad akmayofilebs is  ЕСЕАТ-is moTxovnebs. 

Tu Tqveni ganTavsebis obieqti gaivlis am tests, Tqven gadagagzavnian ЕСЕАТ-is 
xarisxis niSnis miRebis dasrulebis stadiaze, sadac kidev ramdenime detali 
daemateba. 

es mokle testi sul ramdenime wuTs saWiroebs, ris Semdegac Tqven dgaxarT 
oficialuri serTifikatis miRebis gzaze.  

nabiji 1–ЕСЕАТ-is xarisxis niSnisaken 

1. sabaziso standarti yvela tipis ganTavsebis obieqtebisaTvis 

1. წარმოებს თუ არა სტუმრების რეგისტრაცია? 

კი არა 

2. არის თუ არა ყველა უსაფრთხოების ნორმა დაცული? (კვამლის დეტექტორი, 

საევაკუაციო გეგმა, სახანძრო წერტილი (ცეცხლმაქრი), მშენებლობის 

უსაფრთხოება და ა.შ.) 

კი არა 

3. დაცულია თუ არა ჰიგიენის და სურსათის უვნებლობის წესები და ნორმები? 

კი არა 

4. გაქვთ თუ არა უსაფრთხო სასმელი წყლით უზრუნველყოფა? 

კი არა 

5. რამდენად დაცულია უსაფრთხოების შესაბამისი ზომები რათა არ მოხდეს 

ცხოველების დაავადებების გავრცელება სტუმრებზე? 

არარისდაცული დაბალ დონეზე საშუალო დონეზე მაღალ დონეზე 

6. არსებობს თუ არა პირველადი დახმარების კომპლექტი? 

კი არა 

7. სტუმრები არიან გაფრთხილებული იმ მოსალოდნელი საფრთხეები შესახებ, 

რომლებიც შეიძლება იყოს ობიექტის ტერიტორიაზე ან მასთან ახლოს, 

განსაკუთრებით ბავშვებისათვის (მაგ: თხრილი, ხევი, ძაღლები, ველური 

ცხოველები და ა.შ.) 

კი არა 
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8. დაცულია შენობისა და სტუმართა ნივთების უსართხოება( შემნახველი უჯრები, 

კარების საკეტები საძინებელ ოთახებში, უსაფრთხო პარკინგ ზონა 

მანქანებისთვის). 

კი არა 

 

ხარისხის ძირითადი  მოთხოვნები 

თქვენი განთავსება და დამხმარე პერსონალი 

1. რამდენად შესაძლებელია ობიექტამდე მოსვლა რუკის დახმარებით ან სხვა 

დამხმარე მოწყობილობით (მაგ. ვებ-გვერდის საშუალებით) ? 

შესაძლებელია არ არის შესაძლებელი 

2. რამდენად კეთილგანწყობილი გარემოა ?  არის თუ არა სასიამოვნო და 

მეგობრული ატმოსფეროს? 

შექმნილია სასიამოვნო გარემო არ არის შექმნილი შესაბამისი გარემო 

3. რამდენად მიღებულია სხვა რელიგიის, რასის და სექსუალური ორიენტაციის 

სტუმრების ვიზიტი? 

მისაღებია არ არის მისაღები 

4. იმ შემთხვევაში, თუ ერთი სტუმარი ხმაურობ აბინძურებს გარემოს და აწუხებს 

სხვა სტუმრებს, რამდენად ჩაერევით ამ საქმეში? და მისცემთ თუ არა 

გაფრთხილებას? 

კი არა 

5. თუ სტუმარი მოვიდა და თქვენ გაქვთ ადგილი, მაგრამ არ გყავთ შესაბამისი 

მომსახურების პერსონალი, მიიღებთ თუ არა სტუმარს? 

კი არა 

6. რამდენად უზრუნველყოფთ სისუფთავეს ნომრებსა და მის შემოგარენში? 

დაბალდონეზე ნაკლებად საშუალო დონეზე მაღალ დონეზე 

 

ძირითადი ინფორმაცია, კომუნიკაციის სტანდარტები 

1. ყველა ფასები დადგენილია წინასწარ  და არ იცვლება? 

კი არა 

2. გაქვთ თუ არა სია, სადაც ნაჩვენებია ის დამატებითი სერვისები და მომსახურება, 

რომელიც შესაძლოა შეთავაზებული იყოს სტუმრებისათვის? 
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კი არა 

3. გაქვთ თუ არა განთავსების წესები? 

კი არა 

4. გაქვთ თუ არა ინფორმაცია მიმდებარე არეალის შესახებ და შესაბამისი რუკები? 

კი არა 

5. გაქვთ თუ არა ინფორმაცია საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე თქვენს რეგიონში? 

კი არა 

6. გაქვთ თუ არა სია, სადაც მითითებულია სატელეფონო ნომრები (სამედიცინო 

ცენტრი, პოლიცია, სახანძრო და ა.შ.) 

კი არა 

7. ამ კითხვარის ასლი ხელმისაწვდომი იქნება თუ არა სტუმრებისათვის? 

კი არა 

 

1. ძირითადი სტანდარტები PER ტიპის საცხოვრებელი 

 

თვითმართვადი სასტუმროები. სთავაზობთ თუ არა განთავსებას ერთჯერადი კვებით 

(დილით) 

არის თუ არა საკარვე ადგილი 

 

გარემოს დაცვის საინფორმაციო მომსახურება სტუმრებისათვის 

 

1. სტუმრებს ეცნობათ თუ არა ინფორმაცია მდგრადი, ეკოლოგიური ღონისძიებების 

შესახებ. ან რამდენად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია მაგ:ფლორასა და ფაუნაზე, 

ადგილობრივი კულტურაზე და ა.შ. 

კი არა 

2. ეცნობიან თუ არა სტუმრები რისი გაკეთება შეიძლება და რისი არა ეკოლოგიის და 

გარემოს შესანარჩუნებლად. (მაგ: აკრძალული შეიძლება იყოს შიგაწვის ძრავით 

გადაადგილება, იშვიათი მცენარეების ნაყოფების კრეფა, ტყეში ცეცხლის დანთება და 

ა.შ.) 

კი არა 
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ეკოლოგიური მიწათსარგებლობის მხარდაჭერა 

 

1. იყენებთ თუ არა ქიმიურ დანამატებს მოსავლის მოსაყვანად? 

კი არა 

2. სთავაზობთ თუ არა სტუმრებს ადგილობრივ ან რაიონული წარმოების პროდუქტებს? 

კი არა 

3. გაქვთ თუ არა ცხოველებისთვის ცალკე მოწყობილი შესაბამისი სადგომი? 

კი არა 

4. იყენებთ თუ არა ხელოვნურ სასუქს? 

კი არა 

 

წყლისა და ენერგიის ეფექტური გამოყენება 

1. თეთრეულის შეცვლა ხდება მოთხოვნით? 

კი არა 

2. რამდენად მოწყობილია წყლის სისტემა? 

დაბალდონეზე მაღალ დონეზე 

3. სტუმრებისათვის რამდენად ხელმისაწვდომია სუფთა წყალი და ელექტრო ენერგია 

დაბალდონეზე მაღალ დონეზე 

4. არსებობს თუ არა რაიმე ზომა, რათა მოხდეს წყლისა და ენერგიის დაზოგვა და 

შეთავაზებული იქნას ალტერნატივები? 

კი არა 

 

მწვანე მშენებლობის პოლიტიკა 

1. შენობაში რამდენად არის გამოყენებულია უსაფრთხო მასალები რომლებიც ნაკლებ 

ზიანს აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას და გარემოს. 

გამოყენებულია არ არის გამოყენებული 

ნარჩენები 

1. ნარჩენების დამუშავება (თავიდან მოშორება) ხდება ადგილობრივი კანონის 

ფარგლებში? 
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კი არა 

2. არის თუ არა შესაძლებელი  ნარჩენების დახარისხება? 

კი არა 

3. მოწესრიგებული გაქვთ თუ არა კანალიზაცია ეროვნული კანონმდებლობის 

შესაბამისად? 

კი არა 

4. იღებთ თუ არა გარკვეულ ზომებს, რათა შეამციროთ ნარჩენები? 

კი არა 

 

Soft მობილურობა 

1. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გრაფიკი თუ არის გაკრული  თვალსაჩინოდ დაფაზე? 

 

კი არა 

 

2. გაქვთ საშუალება რომ გააქირავოთ ველოსიპედები? 

კი არა 

3. პირველ რიგში ტურიზმის მიმართულებით განვითარებისათვის რამდენად 

გამოიყენებდით ისეთ აქტივობებს როგორიცაა. ველოსიპედი, ლაშქრობა და ა.შ. 

კი არა 

4. რამდენად გაქვთ ათვისებებული ადგილობრივი ბუნებრივი შესაძლებლობები? 

კი არა 

ბუნების შენარჩუნება 

1. რამდენად ხელს უწყობთ ველური ბუნების განვითარებას? 

დაბალი საშუალო მაღალი 

2. რამდენად ეხმარებით თქვენს გარშემო ფლორასა და ფაუნას განვითარებაში? 

დაბალი საშუალო მაღალი 

3. გაქვთ თუ არა ბაღი ან სხვა მეურნეობა ? 

კი არა 
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4. ჩართული ხართ თუ არა რაიმე ღონისძიებაში, რომელიც ხელს უწყობს ბუნების 

განვითარებას? 

კი არა 

მდგრადი კულტურული მემკვიდრეობის აქტიური წვლილი 

1. ყურადღებას აქცევთ ტრადიციულ სამშენებლო ხელოვნებას? 

კი არა 

2. ყურადღებას აქცევთ ადგილობრივ სამზარეულოს? 

კი არა 

3. რამდენად დაცულია ადგილობრივი კულტურა ზეგავლენისგან? 

დაბალი საშუალო მაღალი 

4. ატარებთ ღონისძიებებს,  რათა დაცული იქნას ადგილობრივი კულტურა 

ზეგავლენისგან? 

კი არა 

აქტიური წვლილი ადგილობრივ ეკონომიკაში 

1. პირველ რიგში, ყიდულობთ თუ არა ადგილობრივ პროდუქტს და იყენებთ თუ არა 

ადგილობრივ მომსახურებას? 

კი არა 

2. სტუმრებს პირველ რიგში სთავაზობთ თუ არა ადგილობრივ პროდუქტსა და 

მომსახურებას? 

კი არა 

3. მხარს უჭერთ ადგილობრივ ეკონომიკის განვითარების სხვა გზებს? 

კი არა 

მომავალი 

1. გააუმჯობესებთ თუ არა ეკოლოგიურ და შიდა მომსახურებას მომავალში? 

კი არა 

 


