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პროგრამა ხორციელდება საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის მიერ 
და შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის დიდსულოვანი მხარდაჭერის შედეგად და ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ძალისხმევის საფუძველზე. 

 

კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და ზემოქმედების შერბილება 

ადგილობრივ დონეზე 

წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა 

 

 

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი ნაწილი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი დასავლეთ საქართველოს ცენტრალურ ნაწილში, 

კოლხეთის დაბლობის აღმოსავლეთით, მდინარეების რიონისა და გუბისწყლის ხეობაში 

მდებარეობს. აღმოსავლეთით მას ესაზღვრება ქ. ქუთაისი, დასავლეთით სამტრედიისა და 

ხონის, ჩრდილოეთით ცაგერის და ამბროლაურის, ხოლო სამხრეთით ბაღდათისა და 

ვანის მუნიციპალიტეტები. ადმინისტრაციული ერთეულის ფართობი შეადგენს 70 100 ჰა–

ს, აქედან სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებს 29 208 ჰა უჭირავს, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეეტის ბუნებრივი სიმდიდრეა ტყე, რომელსაც უკავია 25 000 

ჰა. მუნიციპალიტეტის რელიეფის განმსაზღვრელ ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ფაქტორს 

წარმოადგენს ფართო ოვალური ფორმის ჩაღრმავება ქვაბურ მინერალური წყაროების 

გამოსვლით, რომელიც ყოველი მხრიდან შემოსაზღვრულია მთაგრეხილების შტოებით 

და მხოლოდ კოლხეთის დაბლობისაკენ არის გახსნილი. ქვაბულის გარშემო მდებარე 

ფერდობებს სხვადასხვა სიმაღლე და ექსპოზიცია აქვთ, რელიეფი ძირითადად დაბლობ-

ბორცვიანია.  

 

მუნიციპალიტეტში ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა, ტერიტორიული 

ერთეულისათვის დამახასიათებელია მოკლე ზამთარი და ცხელი ზაფხული. ჰაერის 

ტემპერატურის მხრივ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი თბილი კუთხეა 

საქართველოში. საშუალო წლიური ტემპერატურა 15OC-ია. ყველაზე ცხელი თვის, 

აგვისტოს, საშუალო ტემპერატურა +30OC - ია. ყველაზე ცივი თვეების, იანვარ-

თებერვლისა, კი - 5OC. საშუალო წლიური ტენიანობა 76 %-ია. ნალექების საშუალო 

წლიური რაოდენობაა 1420 მმ/წელიწადში. 

  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი მდიდარია წყლის რესურსებით, რომლის მთავარი 

არტერიაა მდინარე რიონი, შენაკადებით მდ. წყალტუბო და გუბისწყალი. რეგიონის 

ძირითადი მინერალური რესურსია წყალტუბოს ცნობილი სამკურნალო თერმული 

წყალი, რომელიც ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებით უნიკალურია. მისი ძირითადი 

დამახასიათებელი თვისებაა რადიოაქტივობა.  
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2012 წლის მდგომარეობით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 74 100 კაცს 

შეადგენს. აქედან ქალაქში ცხოვრობს 16 550 კაცი, რაც მთელი მოსახლეობის მხოლოდ 

22%-ია, ხოლო სოფლად 57 550 (78%)მცხოვრებია. მუნიციპალიტეტში 50 დასახლებაა, მათ 

შორის ერთი ქალაქია. საშუალოდ ერთ სოფელზე 1 174 ადამიანი მოდის. მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე დაახლოებით შეადგენს 106 კაცი/კმ2-ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს 

(67 კაცი/კმ2) 1,5-ჯერ აღემატება.  

 

სამუშაო ჯგუფის მიერ წყალტუბოს ტერიტორიული ერთეულის მოსახლეობის 

შემოსავლის ოთხ ძირითად წყაროდ დასახელდა: სოფლის მეურნეობა, უცხოეთიდან 

შემოსული გადარიცხვები, სოციალური პაკეტი და საბიუჯეტო სექტორი.  

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტმა ადგილობრივი შემოსავლებისა და 

გამოთანაბრებითი ტრანსფერების ჩათვლით 14 303 000 ლარი შეადგინა. თუკი ადრე 

მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა იყო შემოსავლების ძირითადი წყარო, დღეს 

იკვეთება, რომ მუნიციპალიტეტი ტრანსფერების ხარჯზე არსებობს. მის გარდა 

შემოსავლებს უზრუნველყოფს მრეწველობა(ჰესები), მომსახურების სფერო და 

ადგილობრივი ქონების გაყიდვები. მუნიციპალიტეტს აქვს ეკონომიკური განვითარების 

გეგმა, რომლის პრიორიტეტებია სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი. მუნიციპალიტეტში 

თვლიან, რომ სოფლის მეუნეობა შეიძლება იყოს წამყვანი ეკონომიკური დარგი და ამას 

ასაბუთებენ ტრადიციით და ბოლო წლებში სასათბურე მეურნეობების განვითარებით.  

 

 

2. ბუნებრივი საფრთხეები 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა მონაცემებით, ბუნებრივი 

საფრთხეებიდან ადმინისტრაციული ერთეულისათვის სახასიათოა ძლიერი ქარი, 

ძლიერი წვიმა, მდინარის ნაპირების ეროზია, მიწისძვრა და ნაწილობრივ გვალვა. ამ 

სტიქიებიდან უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში მომძლავრებულია მდინარის 

ნაპირების წარეცხვა. თუმცა, გამოკითხულ ექსპერტთა ვარაუდები გამაგრებული არ არის 

ჰიდროლოგიური დაკვირვებების მონაცემებით, რადგან მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არ არის მოქმედი მეტეო–ჰიდროლოგიური სადგურები.  

 

სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის ზედა 

ზონებში საფრთხეს ქმნის მეწყერული მოვლენები, ნაპირების წარეცხვა (მდინარე რიონის 

შუა წელში და ქვედა ზონებში) და ძლიერი ქარი. ყველა ჩამოთვლილი მოვლენა 

ძირითადად საფრთხეს უქმნის საცხოვრებელ სახლებს და საზოგადოებრივ 



 

3- 18 

ინფრასტრუქტურას(გზებს და ხიდებს),სახნავ–სათეს და სათიბ–საძოვრებს. თუმცა 

დაზიანებული ტერიტორიების ფართობების შესახებ სამუშაო ჯგუფმა ინფორმაცია ვერ 

მოგვაწოდა. მათ ხელთ არსებული მონაცემებით, მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა 

მომძლავრებულია მდინარე რიონზე, სოფლების ოფურჩხეთის, ჟონეთის და ზარათის 

ტერიტორიებზე. ჯგუფის წევრები ვარაუდობენ, რომ ეს მოვლენა გამოწვეულია გუმათის 

წყალსაცავის გავლენით. მდინარე რიონის ნაპირების წარეცხვამ სოფლებში 

საცხოვრებელი შენობები დააზიანა, ამ მოვლენამ მოსახლეობის გასახლება გამოიწვია. 

კერძოდ, სოფლებიდან: ჟონეთი, რიონი, ზარათი, 30 ოჯახი გაასახლეს, ამავე სოფლებში 

საფრთხის ქვეშ რჩება 12 ოჯახი, ამასთან, სოფ.რიონი და სოფ.ზარათი კიდევ ორი 

ბუნებრივი საფრთხის გავლენის ქვეშ იმყოფება. კერძოდ, მეწყერმა ამ სოფლებში 

დააზიანა 24 საცხოვრებელი შენობა და 75 მოსახლე, ხოლო მიწისძვრის შედეგად 

დაზიანდა 20 საცხოვრებელი სახლი და 57 ადამიანი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 

დიდი ზიანი მიაყენა ძლიერმა ქარმა და მეწყერმა. კერძოდ, ძლიერი ქარის შედეგად 

ქალაქში და სოფლებში დაზიანდა 500 საცხოვრებელი შენობა და 1 500 კაცი, მეწყერმა კი 

84 საცხოვრებელი სახლის და 246 კაცის დაზიანება გამოიწვია. მუნიციპალიტეტის 

სოფლებს ზიანი მიწისძვრამაც მიაყენა, რის გამოც დაზიანდა 52 საცხოვრებელი შენობა და 

171 მცხოვრები. მოცემული მონაცემებით, საფრთხეების ზონაში მოქცეულია 24 

დასახლებული პუნქტი, სულ საფრთხის ქვეშ 671 სახლია. თუმცა, მოწოდებული 

ინფორმაციის მიხედვით, ბოლო ათწლეულში ბუნებრივ კატასტროფებს ადამიანთა 

მსხვერპლი არ მოჰყოლია.  

 

ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურაც მოყვა. კერძოდ, ძლიერმა ქარმა სოფლებში: საყულია, 

ფარცხანაყანები, ქვიტირი დააზიანა გამგეობისა და სკოლების შენობები, მდინარის 

ნაპირების ეროზიამ სოფელ ზედა მესხეთში რკინიგზის ხიდის დაზიანება გამოიწვია. 

ნაპირების წარეცხვის შედეგად კი დაზიანდა ოფურჩხეთი–ჟონეთის გზის 2 კმ.  

 

მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ბუნებრივი საფრთხეების ქვეშ 

მოქცეული დასახლებული პუნქტების და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ 

მოცემულია ცხრილებში #1 და #2.  

 

ცხრილი 1 მონაცემები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი მოსახლეობის შესახებ  

ბუნებრივი 

საფრთხე 
ადგილმდებარეობა 

საცხოვრებელი 

შენობები 

(რაოდენობა) 

მოსახლეობა,  

(კაცი) 

ეკომიგრანტების 

რაოდენობა 

(კაცი) 
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ძლიერი ქარი 

ქ.წყალტუბო, 

ფარცხანაყანები, 

მაღლაკი, ქვიტირი 

500 1 500 

 

მეწყერი 

ცხუნკური 1 2  

საჩხეური 4 12  

დღნორისა 14 50  

ლეხიდრისთავი 3 10  

ჭაშლეთი 2 5  

მექვენა 6 20  

დერჩი 12 17  

ბენქოულა 1 3  

ზედა ონჭეიში 1 2  

რიონი 15 50  

ზარათი 9 25  

სორმონი 2 6  

ჭოლევი 3 8  

ოფურჩხეთი 3 11  

გუმათი 4 13  

მდ. ნაპირის 

ეროზია/ 

წარეცხვა 

ჟონეთი 19 60 

30/60 რიონი 6 20 

ზარათი 5 15 

მიწისძვრა 

რიონი 12 30  

ზარათი 8 27  

ჭოლევი 5 15  

სოფ. წყალტუბო 10 38  

ქვილიშორი 5 20  
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ჩუნეში 3 11  

საჩხეური 2 7  

დღნორისა 4 15  

ლეხიდრისთავი 2 5  

ჭაშლეთი 1 3  

 

ცხრილი 2 მონაცემები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი საფრთხეების ზონაში 

მოხვედრილი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შესახებ  

ბუნებრივი საფრთხე ადგილმდებარეობა 
საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურა 

ძლიერი ქარი 
საყულია, ფარცხანაყანები, 

ქვიტირი 
სკოლისა და გამგეობის შენობები 

მეწყერი მექვენა 
გამგეობის შენობა, გზის 2 კმ 

მონაკვეთი 

მდ.ნაპირის ეროზია ზედა მესხეთი რკინიგზის ხიდი 

სანაპიროს წარეცხვა 

ჟონეთი სკოლა 

ოფურჩხნეთი 
ოფურჩხნეთი-ზონეთი, გზის 2 კმ 

მონაკვეთი 

მამაწმინდა ხიდი 

 

ვინაიდან მუნიციპალიტეტს არ აქვს სტიქიური უბედურებების აღრიცხვის მწყობრი 

სისტემა, წინა წლების ინფორმაცია მომხდარი შემთხვევების,მიყენებული ზარალისა და 

ანაზღაურებული ზიანი შესახებ არ არის ხელმისაწვდომი და პროცესების დინამიკის 

გაანალიზებაც შეუძლებელია.  

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს კატასტროფების 

წინასწარი შეტყობინების სისტემა და საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

დამტკიცებული გეგმა არ გააჩნია. მათვე ცნობით, თვითმმართველობას შეძენილი აქვს 

სპეცტექნიკა, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოახდინონ რეაგირება მცირე მასშტაბიან 

ბუნებრივ კატასტროფებზე. 
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მუნიციპალიტეტში როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

რეაგირება ხდება მომხდარ ბუნებრივ კატასტროფებზე, პრევენციისათვის კი არაფერი 

განხორციელებულა. კერძოდ, ბუნებრივი კატასტროფების სედეგების აღმოსაფხვრელად 

მიმდინარეობს გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრების მოწყობა და 

დაზარალებული ოჯახების განსახლება. ამჟამად მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

მიმდინარეობს ნაპირსამაგრი სამუშაოები. კერძოდ, სოფ. ზარათში და სოფ. ზედა 

მესხეთში რკინიგზის ხიდის მიმდებარედ. 

 

მუნიციპალიტეტისათვის შემუშავებული არ არის მიწათსარგებლობისა და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების სივრცითი გეგმები. კონკრეტული  პროექტების 

შედგენისას კი ხდება გარემო პირობების, გეოლოგიური დასკვნებისა და 

სეისმომედეგობის გათვალისწინება. 
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3. სოფლის მეურნეობა და სურსათის უსაფრთხოება  

 

მიწის რესურსი 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფორმაციით, მოსახლეობის შემოსავლების 

წყაროებში პირველ ადგილზე სოფლის მეურნეობა დგას. ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები 29 208 ჰექტარია, რაც საერთო ფართობის 

დაახლოებით 42%–ია. აქედან 14 815 ჰა სახნავ–სათესია, რაც სასოფლო–სამეურნეო 

სავარგულების 51%–ია. ხილისა და მრავალწლიანი ნარგავბის ბაღებს უჭირავს 

2 355ჰა, (8%), სათიბ–საძოვარი კი შეადგენს 11 954 ჰა–ს (41%). მიწების შესახებ მონაცემები 

ეყრდნობა 2004 წლის ინვენტარიზაციის შედეგებს, რომლის შემდეგაც მიწის 

ინვენტარიზაცია არ მომხდარა. 

 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ბოლო ათ წელიწადში სასოფლო–

სამეურნეო მიწების ფართი შემცირდა, რის მიზეზადაც ძირითადად სახელდება 

განაშენიანების მიზნით მიწათსარგებლობის კატეგორიის შეცვლა, ამასთან მეწყერების და 

მდინარეების ნაპირების წარეცხვა. თუმცა, სამუშაო ჯგუფს დაზიანებული 

ტერიტორიების ფართობის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ასევე არა აქვთ ინფორმაცია 

სასოფლო–სამეურნეო მიწების დეგრადაციის შესახებ. 

 

 

მემცენარეობა 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სახნავ-სათესს 14 815 ჰა უკავია, რაც სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების დაახლოებით 51%-ია. ადმინისტრაციულ ერთეულში 

მემცენარეობა ფართოდაა გავრცელებული. პრიორიტეტული კულტურებიდან 

გავრცელებულია ბოსტნეული, ბაღჩეული, სიმინდი, ვაზი და ხილი. ბოსტნეულის 

მოსავლიანობა 20ტ/ჰა–ია, ბაღჩეულის კი 30–40ტ/ჰა, ეს კულტურები გავრცელებულია 

მუნიციპალიტეტის ქვედა ზონებში. სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 3ტ/ჰა, ვაზისა კი 

10ტ/ჰა-ია. გამოკითხულთა ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში ბოსტნეულისა და 

ბაღჩეულის მოსავლიანობა, 2–3 ჯერ გაიზარდა, ხოლო სიმინდის და ხილის 

მოსავლიანობა შემცირდა. ვაზის მოსავლიანობა კი უცვლელია.  

ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის მოსავლიანობის გაზრდის მიზეზად სახელდება 

მემცენარეობის ხელშემწყობი პროექტების განხორციელება, როგორიცაა: 

მაღალპროდუქტიული სათესლე მასალების შემოტანა, სასუქების მოხმარების გაზრდა, 
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რწყვის ეფექტური გზების დანერგვა და რწყვის შესაძლებლობის გაზრდა. სიმინდის 

მოსავლიანობის შემცირების მიზეზად კი სახელდება კულტურების 

ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა, გვალვა და სასუქების სიძვირე.  

 

გამოკითხულთა აზრით, მუნიციპალიტეტში, უკანასკნელ წლებში, შეიცვალა ვეგეტაციის 

პერიოდი. კერძოდ, გაზაფხულზე მარცვლოვანების თესვა 20–30 დღის დაგვიანებით 

ხდება. აღნიშნულის დასაბუთება ხდება პრაქტიკული გამოცდილების საფუძველზე. 

სახნავი მიწების დაახლოებით 50%, ძირითადად ქვედა ზონებში, საჭიროებს რწყვას. 

თუმცა, საირიგაციო სისტემის სიმცირე და მათი ცუდი მდგომარეობა პრობლემატურს 

ხდის რწყვის პროცესს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფართოდ გამოიყენება 

არხოვანი (ტრადიციული) რწყვის მეთოდი. ჯერჯერობით მცირედაა გავრცელებული 

რწყვის წვეთოვანი და წერტილოვანი მეთოდები. მუნიციპალიტეტში წვიმის წყლის 

შეგროვება, სარწყავად, არ ხდება. 

 

სასოფლო–სამეურნეო მიწების დაახლოებით 5% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა, სადრენაჟე 

სისტემები მუნიციპალიტეტში არ არის. 

 

 

მეცხოველეობა 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

11 954 ჰა (41%) უკავია. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში 

მეცხოველეობა ფართოდაა გავრცელებული, თუმცა მსხვილფეხა პირუტყვის სულადობა 

უკანასკნელ დეკადაში შემცირდა.. 2012 წლის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტში 

აღრიცხულია 35 000 სული მსხვილფეხა პირუტყვი. მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 

მათი რაოდენობა დაახლოებით 15 000 სულით შემცირდა.  

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მეხორცეული ჯიშის ცხვარი ჰყავთ, სამუშაო ჯგუფის 

მონაცემებით, მათი რაოდენობა უკანასკნელ დეკადაში, უცვლელია და  დაახლოებით 

1 400 სულს შეადგენს. ადმინისტრაციულ ერთეულში სხვა მუნიციპალიტეტებიდან 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის და ცხვრის შემოყვანა არ ხდება.  
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სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, უკანასკნელ დეკადაში მესაქონლეები განიცდიან სათიბ–

საძოვრის დეფიციტს. კერძოდ, ქვედა ზონებში, სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის საფუძველზე ერთ სულ მსხვილფეხა საქონელზე 0,34 ჰა სათიბ-საძოვარი 

მოდის, რაც საკმაოდ მცირეა. თუმცა სათიბ–საძოვრების შენარჩუნებისათვის 

მუნიციპალიტეტში არავითარ ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც 

ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვების მეთოდს იყენებენ, ამასთან მუნიციპალიტეტის 

საძოვრებისთვის შეფასებული არ არის ძოვების ნორმები.  

 

სამუშაო ჯგუფს ზუსტი მონაცემები მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცპროდუქტიულობასა 

და წველადობაზე არ გააჩნია, მხოლოდ აღნიშნავენ, რომ მსხვილფეხა პირუტყვის 

წველადობა შემცირდა, თუმცა არ ფლობენ ინფორმაციას რამდენით. მათივე მონაცემებით, 

უკანასკნელ დეკადაში პირუტყვის დანაკარგი გაიზარდა, მიზეზად სახელდება საკვების 

და ვეტერინალური მომსახურების ნაკლებობა და მტაცებლების მომრავლება. 

 

 

პროექტები და სერვისები 

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში 2012 წლის მარტში ადგილობრივ გამგეობასთან შეიქმნა 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური, რომელიც ვალდებულია ხელი შეუწყოს 

სახელმწიფოსა თუ არასამთავრობოების მიერ სოფლის მეურნეობაში განხორციელებულ 

პროგრამებს, უზრუნველყოს ფერმერები საჭირო ინფორმაციით და ტექნიკით, 

განახორციელოს სასოფლო–სამეურნეო საკითხების მონიტორინგი და შეაგროვოს 

შესაბამისი ინფორმაცია, და სხვა. ახლადშექმნილი სამსახური ჯერ-ჯერობით 

სრულყოფის პროცესშია.  

 

სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

განხორციელდა მემცენარეობის ხელშემწყობი პროექტები. კერძოდ, მათ მიერ 

ერთობლივად განხორციელდა საირიგაციო სისტემების მშენებლობა–რეაბილიტაცია და 

მაღალპროდუქტიული კულტურების შემოტანა. 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დაფუძნებულია შ.პ.ს. "ჰერბია", ამ ორგანიზაციის მიერ 

სათბურები მოეწყო გეგუთში და მწვანილის მიმღები პუნქტები წყალტუბოში. 
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ამასთან, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 

არასამთავრობო ორგანიზაციის „ადამიანი გაჭირვებაში“ მიერაც განხორციელდა. კერძოდ 

მათ განახორციელეს მეფუტკრეობის მხარდაჭერა ცხუნკურში, გვიშტიბსა და 

გუბისწყალში, ამას გარდა, სოფელ რიონში კამეჩები შემოიყვანეს, სოფელ მიწაწითელში 

კი - ბოცვრები.  

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ფერმერთა მომსახურების ცენტრისა და შ.პ.ს. 

„მექანიზაციის“ სერვის ცენტრის მეშვეობით ხორციელდება ახალი ტექნოლოგიებისა და 

ცოდნის გავრცელების ხელშეწყობა. 

 

 

4. ტყის რესურსები 

 

სატყეო მეურნეობის მართვა–განკარგვა მუნიციპალიტეტის გამგეობის კომპეტენციაში არ 

შედის. ამიტომ, სამუშაო ჯგუფის წევრებს კონკრეტული ინფორმაცია ტყის რესურსების, 

ჭრების სახეობებისა და მოცულობების შესახებ არ გააჩნიათ. მათივე ცნობებით, 2004 

წლის ინვენტარიზაციის მასალების მიხედვით ტყეს უჭირავს 25 000 ჰა ფართობი. 

მუნიციპალიტეტში არის სამრეწველო, სუბალპური, ჭალისპირა, და დაცული 

ტერიტორიის (სათაფლიის ნაკრძალი)ტყეები. 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები ვიზუალური დაკვირვებების 

საფუძველზე ადასტურებენ, რომ ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე 

მიმდინარეობს ტყის ჭრა. თუმცა, თვლიან, რომ უკანასკნელ წლებში ტყის ჭრა შემცირდა 

კონტროლის და სოფლების გაზიფიკაციის გავლენით.  

 

ისტორიულად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, 

რომლის რაოდენობა 1990–იანი წლების შემდგომ მნიშვნელოვნად შემცირდა. 

 

გამოკითხულთა აზრით, ტყეებში ყოველწლიურად საშუალოდ 2–3 მცირე სიძლიერის 

ხანძარი ფიქსირდება. ხანძრის შედეგად დაზიანებული ფართობების შესახებ ინფორმაცია 

არ აქვთ.  

 

სამუშაო ჯგუფის წევრები, მონაცემების არ არსებობის გამო, ტყის ჭრასთან ვერ 

აკავშირებენ მეწყერებს, ღვარცოფებს და ნიადაგის ეროზიას. ტყის აღდგენა– გაშენების 

პროექტებთან დაკავშირებით გამგეობას ინფორმაცია არ გააჩნია.  
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5. წყლის რესურსები და წყალმოხმარება 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების რესურსი უხვია. 

ტერიტორიული ერთეული მდიდარია წყლის რესურსებით, რომლის მთავარი არტერიაა 

მდინარე რიონი, შენაკადებით მდ. წყალტუბო და გუბისწყალი.  მუნიციპალიტეტი არ 

ფლობს ინფორმაციას ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების რესურსების და 

მოხმარებული წყლის ოდენობის შესახებ 

 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭარბტენიანი ტერიტორიები არ არის. 

 

მუნიციპალიტეტში არ არის  ჰიდროლოგიური სადგური, შესაბამისად, არ ხორციელდება 

მონიტორინგი ზედაპირულ წყლებზე. არც მდინარეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმის 

ცვლილების შესახებ არსებობს მონაცემები. მუნიციპალიტეტში არც წყლების 

დაბინძურების მონიტორინგი ტარდება, შესაბამისად დაბინძურების შემთხვევები 

აღრიცხული არ არის.  

 

მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები გამოიყენება ინდუსტრიული 

წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის, ხოლო მიწისქვეშა წყლები მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის და სარწყავად. სამუშაო ჯგუფის მონაცემებით, 

მუნიციპალიტეტის წყლის რესურსები საკმარისია წყალზე არსებული მოთხოვნილების 

დასაკმაყოფილებლად, მაგრამ არ ფლობენ ინფორმაციას წყალმომარაგების მოცულობის 

შესახებ. მუნიციპალიტეტიდან ხდება წყლის გადასროლა ქალაქ ქუთაისში მოსახლეობის 

წყალმომარაგებისათვის. წყლის მოცულობის შესახებ მონაცემები არ აქვთ.  

 

მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგება ძირითადად დაფუძნებულია მიწისქვეშა წყლებზე. 

სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ტერიტორიული ერთეულის დასახლებათა უმეტესობა არ 

არის უზრუნველყოფილი ცენტრალიზებული წყალმომარაგებით. მათივე ცნობით, 

ქ. წყალტუბოს წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა საშუალოა, ამჟამად 

მიმდინარეობს ამ სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ქ. წყალტუბოს აქვს 

საკანალიზაციო კოლექტორები, თუმცა გამწმენდი მოწყობილობები არ არსებობს. 
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წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში წყლის რესურსის მართვა–განკარგვაზე პასუხისმგებელია 

ცენტრალიზებული სამსახური-გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. 

 

 

6. მდინარის ნაპირების დინამიკა 

 

სამუშაო ჯგუფის ინფორმაციით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდ. 

რიონის კალაპოტიდან დიდი რაოდენობით ხდება ინერტული მასალის მოპოვება.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მდ. რიონზე, ჰიდრო–ენერგეტიკული დანიშნულების 

სამი წყალსაცავია: გუმათის, რიონისა და ვარციხის. აღნიშნული წყალსაცავები 

მნიშვნელოვნად განაპირობებენ მდინარის ნაპირების ეროზიას, რაც გამოიხატება 

ზარათის, რიონის, ჟონეთის, ნამოხვანის, ზედა მესხეთის და მექვენას ტერიტორიებზე.  

 

ნაპირების და კალაპოტის ეროზიის შედეგად საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურაც 

ზიანდება. კერძოდ, ზარათში, ზედა მესხეთში და მამაწმინდაში ეროზიის შედეგად 

დაზიანდა ხიდები. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ინერტული მასალის დაგროვება 

შეინიშნება მდინარე რიონის მთელ სიგრძეზე. 

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის მონაცემებით, მოყვანილი მოვლენების აღმოსაფხვრელად 

იგეგმება და ხორციელდება პროექტები. კერძოდ, გაკეთდა ნაპირსამაგრები, აღდგა 

ხიდები და მიმდინარეობს დაგროვებული ინერტული მასალის ამოღება. 

 

მდინარეებიდან ინერტული მასალის მოპოვების, მდინარის ნაპირების დინამიკის და 

საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის მონიტორინგსა და მართვას არც ერთ 

ადგილობრივი ორგანო არ ახორციელებს. რის გამოც მუნიციპალიტეტი ვერ ფლობს 

სრულყოფილ ინფორმაციას მდინარეთა ნაპირების დინამიკის შესახებ. 

 

 

7. ინდუსტრია/წარმოება 
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მუნიციპალიტეტში წარმოება ცუდად არის განვითარებული. სამუშაო ჯგუფი აღნიშნავს, 

რომ ადმინისტრაციულ ერთეულში ჰიდრო–ენერგეტიკის ობიექტების გარდა 

ფუნქციონირებს ინერტული მასალების გადამამუშავებელი,  სამშებნებლო და 

მოსაპირკეთებელი ქვების გადამამუშავებელი და კვების მრეწველობის მცირე 

საწარმოები.  

მათივე ცნობით, ყველა საწარმოში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები, ხოლო წყლის 

ცირკულაცია ხდება ზოგიერთ მათგანში. 

 

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს ინფორმაციას საწარმოების ენერგოეფექტური 

ტექნოლოგიების გამოყენებისა და ნარჩენების აღმოფხვრა–დამუშავება–უტილიზაციის 

შესახებ. 

 

 

8. ნარჩენების მართვა 

 

მუნიციპალიტეტში არსებობს ნარჩენების მართვის სამსახური, რომლის მოვალეობაში 

შედის ნარჩენების შეგროვება, მოცულობების აღრიცხვა და განთავსება პოლიგონზე. 

საშუალოდ წლიურად 12 000 მ3 ნარჩენის შეგროვება ხდება. ეს მაჩვენებელი ბოლო 

ათწლეულში 30%–თაა გაზრდილი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობა ბოლო წლებში პრაქტიკულად არ შეცვლილა, აღნიშნული მაჩვენებელი 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებაზე უნდა მეტყველებდეს. ამავეზე მეტყველებს ისიც, 

რომ ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით ბოლო წლებში შეიძინეს 5 სპეცმანქანა 

და 1 მ3 ტევადობის 300 ცალი ბუნკერი. ნარჩენების შემადგენლობა სამუშაო ჯგუფისთვის 

ცნობილი არ არის. არც იმის მონაცემები აქვთ, რეალურად რა რაოდენობის ნარჩენი 

წარმოიქმნება. 

 

მუნიციპალიტეტში სანიტარული ნაგავსაყრელი არ არსებობს. შეგროვებული ნარჩენების 

განთავსება ხდება ქ.ქუთაისის ნაგავსაყრელზე. ნარჩენების გატანა ხდება ქ.წყალტუბოდან 

და მიმდებარე სოფლებიდან.  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით სოფლებში, მრავლადაა მცირე 

ფართობის არალეგალური ნაგავსაყრელები, სამუშაო ჯგუფი არ ფლობს ინფორმაციას ამ 

ნაგავსაყრელებზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობის შესახებ. 
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გადამუშავებად ნარჩენებიდან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს ჯართის 

შემგროვებელი პუნქტები, თუმცა გამგეობის თანამშრომლებისთვის უცნობია მათი 

რაოდენობაც.  

 

 

9. გენდერი 

 

მონაწილეები თვლიან, რომ სოფლის მეურნეობაში პროდუქტიულობის შემცირება, წყლის 

დეფიციტი და ტყის რესურსების შემცირება უფრო მტკივნეულად აისახება მამაკაცზე, 

რადგან ოჯახის მომარაგების ფუნქცია მას აკისრია, რადგან ქალთა უმრავლესობა 

უცხოეთშია წასული.  

 

რაც შეეხება კლიმატის ცვლილების გავლენას თვლიან, რომ ქალი უფრო მგრძნობიარეა 

მისი ფიზიკური მონაცემების გამო. 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ სამუშაო ჯგუფის წევრებს გაუჭირდათ კლიმატის ცვლილებებისა 

და გენდერული თანასწორობის პრობლემის ურთიერთდაკავშირება. საკითხის 

განხილვაში ქალები არ მონაწილეობდნენ.  

 

10. ადგილობრივი მმართველობა 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ  ჰესების 

წყალსაცავების არსებობა ადმინისტრაციულ ერთეულს ქმნის მოწყვლადს კლიმატის 

ცვლილებების მიმართ. ისინი არასდროს დასწრებიან ტრენინგებს კლიმატის 

ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და არ იცნობენ „საქართველოს მეორე 

ეროვნული შეტყობინებას კლიმატის ცვლილებებზე“, თუმცა არსებული რეალობიდან 

გამომდინარე, მუნიციპალიტეტისათვის, სწორად საზღვრავენ იმ პრიორიტეტებს, 

რომელიც გამოიწვევს კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების შერბილებას. 

მათი მოსაზრებით, ეს პრიორიტეტებია ნაპირსამაგრების მოწყობა და ტყეებისა და 

ქარსაფარი ზოლების აღდგენა.  

 

ბოლო ათწლეულში კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ადგილობრივი და 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ერთობლივად განხორციელებული პროექტებიდან 

აღსანიშნავია წყალმომარაგებისა და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და 
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ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება. ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელდა 

ნაპირის/სანაპიროს დამცავი ნაგებობების მშენებლობა, ამასთან, ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ დაიგეგმა და მიმდინარეობს კურორტის რეაბილიტაცია.  

 

 

11. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა გამოკითხვის ანალიზის 

საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილებებისადმი შეიძლება 

დავუკავშიროთ შემდეგ საკითხებს:  

 

 

ბუნებრივი საფრთხეები - ბუნებრივი საფრთხეებიდან ადმინისტრაციული 

ერთეულისათვის სახასიათოა ძლიერი ქარი, ძლიერი წვიმა, მდინარის ნაპირების ეროზია, 

მიწისძვრა და ნაწილობრივ გვალვა. ამ სტიქიებიდან უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 

მომძლავრებულია მდინარის ნაპირების წარეცხვა. როგორც ჩანს, დამეწყვრის და 

ნაპირების წარეცხვის რისკი მნიშვნელოვნად გაზრდილია ანთროპოგენული 

ზემოქმედების გამო, რომელთა შორის მნიშვნელოვანია ტყის ჭრა და ინერტული მასალის 

მოპოვება.  

 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბუნებრივი კატასტროფები საფრთხეს უქმნის 

საცხოვრებელ სახლებს და საზოგადოებრივ ინფრასტრუქტურას(გზებს და 

ხიდებს),სახნავ–სათეს და სათიბ–საძოვრებს. მდინარეთა ნაპირების წარეცხვა 

მომძლავრებულია მდინარე რიონზე, ჯგუფის წევრები ვარაუდობენ, რომ ეს მოვლენა 

გამოწვეულია გუმათის წყალსაცავის გავლენით. მდინარე რიონის ნაპირების წარეცხვამ 

სოფლებში საცხოვრებელი შენობები დააზიანა, ამ მოვლენამ მოსახლეობის გასახლება 

გამოიწვია. მუნიციპალიტეტის სოფლებს ზიანი მიწისძვრამაც მიაყენა, რის გამოც 

დაზიანდა 52 საცხოვრებელი შენობა და 171 მცხოვრები. მოცემული მონაცემებით, 

საფრთხეების ზონაში მოქცეულია 24 დასახლებული პუნქტი, სულ საფრთხის ქვეშ 671 

სახლია.  

 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ გააჩნია ბუნებრივი კატასტროფების სტატისტიკა და 

მათ მიერ მიყენებული ზარალის გაანგარიშება ბოლო ათწლეულისთვის. თუმცა, 

ბუნებრივი საფრთხეების მასშტაბურობაზე მეტყველებს მოწოდებული არასრული 

მონაცემებიც კი.  
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წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვის ჯერ-ჯერობით არაა შეფასებული მოსალოდნელი 

ცვლილებები კლიმატში, თუმცა საერთო ტენდენციიდან გამომდინარე შეიძლება 

ვიფიქროთ, რომ მომავალში კლიმატური ცვლილებები კიდევ უფრო გაამწვავებს 

ჩამოთვლილ საკითხებს და გაზრდის მუნიციპალიტეტის მოწყვლადობას ბუნებრივი 

საფრთხეების მიმართ.  

 

 

სოფლის მეურნეობა - სოფლის მეურნეობა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 

შემოსავლების წყაროებში პირველ ადგილზე დგას.  

 

მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია საირიგაციო სისტემების სიმცირე. 

როგორც ჩანს, უკანასკნელი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მომატებული 

გვალვიანობის გამო.  

 

დღეის მდგომარეობით მეცხოველეობის დარგის ძირითადი გამოწვევა სათიბ-საძოვრების 

დეფიციტია. როგორც მოწოდებული ინფორმაცია გვიჩვენებს, მუნიციპალიტეტში 

არსებული საძოვრები არასაკმარისია ამ დარგის მდგრადი განვითარებისთვის, 

მიუხედავად ამისა, სათიბ–საძოვრების შენარჩუნებისათვის მუნიციპალიტეტში არავითარ 

ზომებს არ მიმართავენ, მათ შორის არც ნაკვეთმონაცვლეობით ძოვების მეთოდს იყენებენ, 

ამასთან მუნიციპალიტეტის საძოვრებისთვის შეფასებული არ არის ძოვების ნორმები.  

 

მუნიციპალიტეტში ცუდადა განვითარებული სოფლის მეურნეობის სამსახური, 

რომელიც შესძლებდა სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათზე რეაგირებას.  

 

 

ტყის რესურსები - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ტყის რესურსებთან დაკავშირებული 

ძირითადი პრობლემებია ტყის ჭრა, მათ შორის უკანონო და ქარსაცავი ზოლების 

მნიშვნელოვანი შემცირება 1990-იანი წლების შემდეგ. ამასთან, ტყეების აღდგენა-

განაშენიანება პრაქტიკულად არ ხდება.  როგორც აღინიშნა, ტყის ჭრა ბუნებრივი 

საფრთხეების მომატების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს.  
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წყლის რესურსები და წყალმოხმარება - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში უხვადაა წყლის 

რესურსი; წყლის რესურსის და მისი ხარისხის მონიტორინგი არ ხდება. 

მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის რესურსი საკმარისია არსებული მოთხოვნის 

სრულად დასაკმაყოფილებლად. მუნიციპალიტეტში ზედაპირული წყლები გამოიყენება 

ინდუსტრიული წყალმომარაგებისა და ირიგაციისათვის, ხოლო მიწისქვეშა წყლები 

მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის და სარწყავად.  

 ქ. წყალტუბოს წყალმომარაგების სისტემის საერთო მდგომარეობა საშუალოა, ამჟამად 

მიმდინარეობს ამ სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ქ. წყალტუბოს აქვს 

საკანალიზაციო კოლექტორები, თუმცა გამწმენდი მოწყობილობები არ არსებობს. 

 

 

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გარკვეული 

საქმიანობა ხორციელდება კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისთვის.  

 

ბოლო ათწლეულში კლიმატის ცვლილებების შესარბილებლად ადგილობრივი და 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ერთობლივად განხორციელებული პროექტებიდან 

აღსანიშნავია წყალმომარაგებისა და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია და 

ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება. ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განხორციელდა 

ნაპირის/სანაპიროს დამცავი ნაგებობების მშენებლობა, ამასთან, ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ დაიგეგმა და მიმდინარეობს კურორტის რეაბილიტაცია.  

 

 

 

რეკომენდაციები 

 

კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტირებისთვის მუნიციპალიტეტში რეკომენდირებულია 

შემდეგი ზომების გატარება:  

 

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა, რაც შეამცირებს ნიადაგის ეროზიის პოტენციალს 

და ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი 

სიცხეებისას. 
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 სატყეო მეურნეობასთან ერთად ტყის აღდგენა-განაშენიანების სტრატეგიის 

მომზადება, რაც ხელს შეუწყობს მეწყრული მოვლენების გაკონტროლებას,  

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია, რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს და 

შეძლებისდაგვარად დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული 

საძოვრებისთვის. ამას გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, 

დადგინდეს და საჭიროების შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის 

სულადობა, მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ 

წველადობაზეც აისახება).  

 სარწყავი სისტემის მოწყობის პროექტების შემუშავება- განხორციელება.  

 მდინარის კალაპოტის მართვის მეთოდების შეფასება, რათა დადგინდეს თუ 

რომელი მეთოდებია უფრო ეფექტური მოსალოდნელი კატასტროფების რისკების 

შესამცირებლად.  

 მდინარეებიდან მოპოვებული ინერტული მასალის მოცულობის შესახებ 

ინფორმაციის მოძიება, მდინარის ნაპირების წარეცხვის ფაქტების და მაღალი 

რისკის უბნების დაფიქსირება, ამ ინფორმაციის წარდგენა ინერტული მასალის 

მოპოვებაზე ლიცენზიის გამცემ ორგანოში, რათა საჭიროების შემთხვევაში 

გადაიხედოს ინერტული მასალის არსებული რესურსი და დარეგულირდეს 

მოპოვების მოცულობა.   

 ბუნებრივი საფრთხეების გაზრდის გამომწვევი პროექტების ფარგლებში 

შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების დაგეგმვა, რომელიც მინიმუმამდე 

დაიყვანს ბუნებრივი საფრთხეებით გამოწვეულ რისკებს. 

 სტრატეგიის შემუშავება, თუ როგორ შეიძლება მიწისძვრასთან დაკავშირებული 

რისკების შემცირება. ამ საქმიანობის ფარგლებში შესაძლოა შესწავლილი იქნას თუ 

რა სტანდარტით ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ნაგებობების 

დაპროექტება-მშენებლობა, შეფასდეს სუსტი მხარეები და დაიგეგმოს სტრატეგია, 

რომლიც თანდათანობით სეისმურად უფრო მედეგი იქნება.   

 მონაცემთა ბაზის წარმოება ბუნებრივი საფრთხეების და მათ მიერ მიყენებული 

ზარალის, სოფლის მეურნეობის, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების და  

ნარჩენების მართვის შესახებ, რათა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის წინაშე 

მდგარი გამოწვევების სრული სურათი და შესაძლებელი იყოს ამ გამოწვევების 

საპასუხო საქმიანობის დაგეგმვა.  

 


