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ამოცანა	  1:	  
თემთან	  მუშაობა	  და	  გუნდის	  შეკრება	  



თემთან	  მუშაობა	  და	  გუნდის	  შეკრების	  მიზანი	  
•  განისაზღვროს	  წყალმომარაგებაზე	  მოთხოვნილება;	  
•  ადგილობრივი	  მოსახლეობის	  ცოდნის	  გამოყენება	  და	  ასევე	  
ცოდნის	  და	  გამოცდილების	  	  მიღება	  რისკების	  გამოვლენაზე,	  
შეფასებისა	  და	  მართვის	  საკითხებზე;	  

•  გამოიძებნოს	  თემში	  არსებული	  რესურსები;	  

•  დაიწყოს	  დიალოგი	  	  თემსა	  და	  სხვა	  დაინტერესებულ	  პირებს	  
შორის	  ;	  

გუნდის	  ლიდერის	  დანიშვნა	  
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ვინ	  უნდა	  იყოს	  ჯგუფის	  წევრი?	  
	  
წევრები:	  
ü  	  icnoben adgilobrivi wyalmomaragebis sistemas da misi 

momxmareblebi arin;  
ü  pasuxismgebeli arian wyalmomaragebis yoveldRiur 

saqmianobaze an daxmarebas uweven mis gaumjobesebas, 
remontsa da mSeneblobas an warsulSi miuRiaT 
monawileoba aseT saqmianobebSi;  

ü  gaaCnia unari wyalmomaragebis sistemis potenciuri 
riskebis gamovlenasa da SefasebaSi wyalaRebidan 
momxmareblamde;  

ü  gavleniania da dainteresebulia wylis xarisxisa da 
investiciebis problemebis gadaWriT, rogorc adgilobriv 
doneze, aseve, minimum erTi administraciuli doniT maRla 
(raionul an ufro maRal doneze). 
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გარე	  დახმარება:	  
თემების მცირე წყალმომარაგების სისტემებს ეროვნულ, 
რეგიონულ და  ადგილობრივ დონეზე შეიძლება დასჭირდეს 
დახმარება მაგ: 
 
 
•  ტრენინგი და განათლება ცნობიერების და ექსპერტული უნარ-

ჩვევების გასაძლერებლად; 
•  ტექნიკური რჩევები;  
•  ფინანსური და ადმინისტრციული დახმარება; 
•  დახმარების გაწევა სისტემის მომსახურეობის და მონიტორინგის 

კუთხით;  
•  ზედამხედველობა და დამოუკიდებლლი კონტროლი.	  
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მოდული	  1	  	  	  გუნდის	  შეკრება	  
ფუნქციებისა	  და	  პასუხისმგებლობების	  განსაზღვრა	  
•  უნდა	  იყოს	  მკაფიოდ	  განსაზღვრული	  	  და	  დასაბუთებული	  
•  წყლის	  უსაფრთხოების	  გეგმასთან	  	  დაკავშირებული	  ქმედებების	  
დოკუმენტაცია	  და	  ვინ	  იქნება	  პასუხისმგებელი	  	  

•  დაინტერესებულ	  მხარეთა	  საიდენტიფიკაციო	  ფორმა	  

დაინტერესებუ
ლი  მხარე 

ურთიერთობა ძირითადი        
საკითხი 

წ.უ.გ.-ის 
ჯგუფში 
საკონტაქტო  
პირი 

დაინტერესებუ
ლ მხარესთან 
საკონტაქტო 
პირი 

ურთიერთქმედ
ების 
მექანიზმი 

საკონტაქტო 
დეტალებზე 
გაკეთებული 
მიმართება 

ორგანიზაციი
ს დასახელება 

სასმელი 
წყლის 
მიწოდებასთან 
დაკავშირებუ
ლი საკითხებს 
შორის 
ურთიერთობა  

წყლის	  
უსაფთხოების	  
გეგმასთან	  
დაკავშირებუ
ლი	  (მაგ.	  	  
წყალშემკრები
ს	  დაცვა) 

ვინ არის 
პასუხისმგებე
ლი ამ  
საკითხებზე 

სახელი / 
თანამდებობა    
დაინტერესებუ
ლი მხარეებს 
შორის  

წლიური 
შეხვედრები / 
რეგულარული 
სატელეფნო 
ზარები 

სად არის 
საკონტაქტო 
დეტალები 
ინფორმაცია 
და ურთიერთ 
მიმოწერა  
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გამოწვევები	  
•  კვალიფიციური	  პერსონალის	  	  მოძებნა	  

•  გარეშე	  დაინტერესებული	  მხარეების	  დადგენა	  და	  ჩართვა	  	  

•  ერთიანი	  გუნდის	  შენარჩუნება	  
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შედეგები	  
•  გამოცდილი,	  	  მრავალმხრივ-‐დისციპლინარული	  	  უნარები	  	  თემში	  

•  სისტემის	  	  ყველა	  კომპონენტის	  	  ცოდნა	  

•  ხელსაყრელი	  პოზიცია	  რისკების	  სწორად	  შესაფასებლად	  

•  ჯანმრთელობაზე	  ორიენტირებული	  	  მიზნები	  

	  



ამოცანა	  2:	  	  	  
თემის	  წყალმომარაგების	  სისტემის	  აღწერა	  
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წყალმომარაგების აღწერის 
მიზანი:  
 
მიღებული ინფორმაცია 
(სრულყოფილი აღწერილობა და 
რუკა-სქემა) ფასდაუდებელ 
წყაროს წარმოადგენს  არსებული 
და პოტენციური საფრთხეების 
გამოსავლენად და წყლის 
უსაფრთხოებაზე მათი გავლენის 
დასადგენად. 
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სისტემის	  	  შემადგენელი	  ნაწილები	  

წყალშემკრები 
 

წყლის 
გაწმენდა  

(თუ არსებობს) 

განაწილებ
ა 

მომხმარებელი 

გაფილტვრა	  
კოაგულაცია	  
გაკამკამება	  
ქლორირება	  	  

წყლის	  მიწოდება	  და	  ხარისხი	  
მიწის	  გამოყენება	  
წყალაღების	  	  მეთოდი	  და	  
ადგილმდებარეობა	  

ქსელები	  
სისტემის	  რეზერვუარები	  	  
ცისტერნები	  

მოსახლეობა,	  	  
სასმელი	  წყალი	  
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წყლის	  	  სისტემა	  	  უნდა	  მოცავდეს	  	  	  (არ	  შემოიფარგლებოდეს	  ):	  
•  წყლის	  ხარისხის	  სტანდარტების	  ცოდნა	  	  

•  ამინდის	  ცვლილების	  შემდგომ	  	  წყლის	  ხარისხის	  სავარაუდო	  
ცვლილების	  გამომწვევი	  მიზეზებიის	  შეფასება	  

•  წყალმომარაგების	  წყაროების	  	  ნებისმიერი	  ურთიერთკავშირის	  აღწერა	  
(ინფორმაცია	  	  მიწათსარგებლობაზე	  წყალშემცველი	  ჰორიზნტის	  
ფარგლებში	  )	  	  

•  წყალსაცავთან	  	  დაკავშირებული	  ინფორმაციის	  შეგროვება	  

•  წყალმომარაგებასთან	  დაკავშირებული	  	  არსებული	  დოკუმენტების	  	  
ცოდნა	  



pH	  
სიმღვრივე	  
UV254 

pH	  

pH	  
სიმღვრივე	  
UV254 

pH	  
სიმღვრივე	  
UV254 

pH	  

კოაგულანტის 
&	  pH	  

რეგულირება 

სწრაფი	  
შერევა ფლოკულატორი გაკამკამება ფილტრაცია 

ტროპი-
კული 
ტყე 

მდინარის 
წყალშემკ
რები 1 

ჩამონადენი  

გადაუმუშავებელი 
წყლის გადაცემა 

მომხმარე
ბელი 

ქალაქი 1 

წყლის 
გაწმენდა 

წყალაღება 
მდინარი-

დან 

განაწილების 
სისტემა 

კერძო 
მიერთებე

ბი 

წყლის	  მიწოდების	  სქემა	  

შედეგი	  1	  

13 



14 

შედეგი	  2-‐	  წყლის	  ხარისხის	  დინამიკა	  

მარეგულირებელის მიერ დადგენილი  
ლიმიტი 

ნიტრატის კონცენტრაციის 
შესამცირებელი სამუშაოების ჩატარება 
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გამოწვევები	  
•  რუკები/სქემები	  მოძველებულია	  ან	  საერთოდ	  არ	  არის	  	  

•  არ	  არის	  ინფორმაცია	  წყალშემკრების	  ფარგლებში	  მიწის	  
გამოყენებაზე	  

•  ურთიერთობების	  სიმცირე	  დაინტერესებულ	  მხარეებს	  შორის	  /	  
დაინტერესებული	  მხარეები	  არ	  არის	  ცნობილი	  

•  უცნობია	  რისკები	  
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ამოცანა	  3:	  
საფრთხეების,	  სახიფათო	  მოვლენების,	  რისკების	  
და	  არსებული	  საკონტროლო	  ღონისძიებების	  
გამოვლენა	  და	  შეფასება	  
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საფრთხის იდენტიფიკაციის პროცესი: 
•  უნდა მოიცავდეს პოტენციური და შესაძლო საფრთხეებისა და 

მათი გამომწვევი მიზეზების გამოვლენას, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს წყლის დაბინძურება; 

•  უნდა ეფუძნებოდეს არსებულ მონაცემებს (მათ შორის 
ისტორიულ მონაცემებს), განმეორებად ადგილობრივ მოვლენებს 
(კოკსპირული წვიმები, თვლის დნობა და წყალდიდობები და 
სხვა); 
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წუგ ჯგუფის მიერ უნდა გამოვლინდეს: 
•  წყალმომარაგების სისტემის წყლის დაბინძურების დამადასტურებელი 

ნიშნები; 
•  სისტემისათვის არსებული და შესაძლო საფრთხეები, მათი წყაროები და 
სახიფათო მოვლენები თუ სიტუაციები. 

სპეციალურად შემუშავებული სანიტარული დაკვირვების კითხვარის 
საფუძველზე.  

#	   კითხვა	   დიახ	   არა	  

1	   დაუცველია ფართობი სათავე ნაგებობის ირგვლივ? 	   X	    	  
2	   შეუძლიათ ცხოველებს სათავე ნაგებობის ფართობზე შეღწევა? 	   X	    	  

3	   არის თხევადი და მყარი ნარჩენების შემკრები სათავე ნაგბობიდან 
30 მ-ში?  	  

 	   X	  

4	   არის დაბინძურების რაიმე წყარო (მაგ. მეცხოველეობის ფერმა, 
ნიადაგის სასუქებით დამუშავება, გზა, წარმოება და ა.შ. ) 
წყაროდან 10 მ რადიუსის ფარგლებში?	  

 	   X	  

5	   არ არსებობს კოაგულაციისა და სედიმენტაციის რეზერვუარები? 	   X	    	  

6	   არის მთავარი მილსადენი კოროზირებული ან დაზიანებული? 	   X	    	  
7	   არ არსებობს სასმელი წყლის გამწმენდი სადგური? 	   X	    	  

8	   არის საქლორატორო არასწორად მოწყობილი?  	   X	    	  
9	   აღინიშნებოდა წყლის მიწოდების შეფერხება ბოლო 10 დღის 

განმავლობაში? 	  
X	    	  

10	   იყო შეტყობინება წყალსადენის დაზიანების შესახებ ბოლო 
კვირის განმავლობაში?   	  

X	    	  

სულ დადებითი და უარყოფითი პასუხები	   8	   2	  
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მაგალითად:	  ძლიერმა	  წვიმებმა	  (საფრთხის	  შემცველი	  მოვლენა)	  
შეიძლება	  ხელი	  შეუწყოს	  	  პათოგენური	  მიკრობების	  	  შეღწევას	  სასმელი	  

წყლის	  მომწოდებელ	  	  წყაროში	  

მოვლენა საფრთხე სასმელი წყლის 
მომწოდებელი წყარო  
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საფრთხის	  შემცველი	  მაგალითი	  

შესაძლებელი საფრთხე 

ბუნებაში (გარე სამყაროში) 
არსებული ფეკალი ან სხვა 
დაბინძურებული მასის  
ჩადინება 
არასაკმარისი რაოდენობის 
ქიმიკატის გამოყენება 
(დოზირება)   
გაჭედილი ფილტრი 
მაგისტრალური წყალსადენის 
დაზიანება გაჟონვა  და მილებშ 
უკუშეწოვით სიბინძურის 
მოხვედრა 

უნებართვო შეერთებები  

წყალშემკრებ
ი 

გაწმენდა 

განაწილებ
ა 

გამომყენებელ
ი  
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რისკების შეფასება და რანჟირება: 
•  ჯგუფის მიერ უნდა შეფასდეს რისკის მნიშვნელობა ცალკეული საფრთხისა და 
სახიფათო მოვლენისათვის, იმ ალბათობის გათვალისწინებით, რომ მსგავს 
მოვლენას შეიძლება ჰქონდეს ადგილი, და, რა შესაძლო მძიმე შედეგები 
შიეძლება ჰქონდეს; 

•  ჯგუფის მიერ განხილულ უნდა იქნეს ამ რისკებთან მიმართებით არსებული 
საკონტროლო ღონისძიებების ეფექტიანობა. 

როგორ? 
WHO მეთოდოლოგგით შედგენილი მატრიცები 
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რისკების შეფასება და რანჟირება: 
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რისკების შეფასება და რანჟირება: 
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რისკების შეფასება და რანჟირება: 

უმნიშვნელო 
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რისკების შეფასება და რანჟირება: 
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საკონტროლო	  ღონისძიებების	  დადგენა:	  

	  

სათავე ნაგებობა დაცულია 
 პირუტყვისაგან 

გადადუღებული წყლის მიღება 
ინცინდენტის 
 განმავლობაში და მას შემდეგ 
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საკონატროლო	  ღნისძიებების	  დადგენა	  

მაგალითები	  -‐	  საკონტროლო	  ღონისძიებები	  –	  	  დაბალი	  დონის	  
ტექნოლოგიები	  

სახურავი 

ჭის თავი 
ამოსაღები 
ჭურჭელი 
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საკონტროლო ღონისძიებების ეტაპობრივი 
დანერგვის გეგმის შემუშავება 

•  საფრთხის და სახიფათო მოვლენის რისკის ხარისხი 
•  რა სახის ღონისძიებაა საჭირო მის შესამცირებლად  
•  ვინ შეასრულებს 
•  რა ვადაში უნდა განხორციელდეს 
•  საჭირო სახსრების სიდიდე 
•  ცოდნა და უნარები 
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საკონტროლო ღონისძიებების შესრულების გამოწვევები: 
 
•  დროის ნაკლებობა  და არასაკმარისი რესურსი 

საკონტროლო ღონისძიებების დაყოფა გონივრული და 
რეალისტური ვადების მიხედვით, მათი მნიშვნელოვნებიდან 
გამომდინარე: 
 
-  მოკლევადიანი 
-  საშუალოვადიანი 
-  გრძელვადიანი 
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გადაწყვეტილების მიღება საკონტროლო ღონისძიების 
ვადებზე  
 
•  შეფასდეს ცალკეული გაუმჯობესებისათვის აუცილებელი 
მატერიალური და სამუშაო დროის დანახარჯები და 
გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა ინფორმირება 

 
•  შეფასდეს სახსრების ეკონომია, (ზოგიერთი გაუმჯობესების 
გაერთიანებით) 

 
•  მოხდეს სახსრების შეფარდება იმ რისკთან, რომელიც ამა თუ იმ 
საფრთხეს თუ სახიფათ მოვლენას უკავშირდება 

•  ღონისძიების შერჩევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს თემის 
შეზღუდული რესურსები 

 
•  რამდენად შესაძლებელია აუცილებელი სახსრების მოპოვება 
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	  შედეგები	  

•  დადგენილია ის საკონტროლო ზომები, რომელიც 
სასმელი წყლის უსაფრთხოების გაზრდის საშუალებას 
იძლევა 

•  შედგენილია ეტაპობრივი გაუმჯობესების გეგმა, 
რომელშიც გამოყოფილია განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი ქმედებები და საქმიანობის ტიპები 

•  ცალკეული დაგეგმილი გაუმჯობესებისათვის არსებობს 
გადაწყვეტილება (დრო და შემსრულებლი) 
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•  ეტაპობრივი გაუმჯობესების გეგმა შესანიშნავი სტიმულია 
ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის და სხვა ადგილობრივი 
თუ გარეშე სპონსორისათვის  

•  აქვს მეტი ალბათობა სახსრების გამოყოფაზე ბიუჯეტის 
დაგეგმვისას 

 
•  თემი დაინტერესებულია და შესაძლებელია თავადაც გაიღოს 
თანხა მოხმარებულ წყალზე მოსაკრებლის დაწესებით 

 

	  შედეგები	  
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იხილეთ ამოცანა 5 
 

აუცილებელია	  თვალი	  ვადევნოთ	  	  
შემუშავებული	  საკონტროლო	  ღონისძების	  

სათანადო	  შესრულებას	  !	  
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ამოცანა	  5:	  
წყლის	  უსაფრთხოების	  გეგმის	  საკონტროლო	  
ღონისძიების	  მონიტორინგი	  და	  ეფექტურობის	  
ვერიფიკაცია/შემოწმება	  
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ვალიდაცია/დადასტურება 
•   დაადასტუროს, რომ თემის მცირე წყალმომარაგების სისტემის მუშაობა 

მოლოდინს შეესაბამება და წუგ-ი უზრუნველყოფს სასმელი წყლის 
უსაფრთხოებას და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას 

შემოწმება 
მტკიცებულება იმისა, რომ მთელ სისტემას თავისი დიზაინითა და 
საექსპლუატაციო პირობებით შეუძლია ხარისხიანი და ჯანმრთელობაზე 
ორიენტირებული წყლის მოწოდება, უნდა მოიცავდეს: 
•  მონიტორინგთან შესაბამისობას 
•  საექსპლუატაციო რეჟიმის შიდა და გარე აუდიტს 
•  მომხმარებლის კმაყოფილებას 

ამოცანა 5-ის დანიშნულება: 



მონიტორინგი:	  
•  ოპერატიული	  -‐	  მარტივი	  	  (ნარჩენი	  ქლორი	  ,	  pH,	  
ორგანოლეპტიკური	  პარამეტრები	  )	  გაზომვები	  და	  სწრაფი	  
დაკვირვება	  (ადგილზე	  დათვალიერება,	  დაკვირვება	  
განსაკუთრებით	  სახიფათო	  მოვლენების	  მოხდენის	  დროს)	  

•  საკონტროლო	  (ვერიფიკაციული	  ):	  
ü  დადგენილ	  ხარისხობრივ	  ნორმებთან	  	  შესაბამისობის	  
კონტროლი	  (ქიმიური	  პარამეტრები,	  E-‐coli	  და	  სხვა)	  

ü  შიდა	  	  და	  გარე	  საინსპექციო	  შემოწმება	  
ü  მომხმარებელთა	  დაკმაყოფილების	  ხარისხის	  შემოწმება	  
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სირთულეები	  	  
•  მონაცემების	  არ	  არსებობა	  	  ან	  არასაკმარისი	  შეფასება	  	  

	  

	  

•  არასაკმარისი	  რესურსები	  	  –	  სპეციალისტები/ფინანსები	  	  

•  ფინანსების	  ხელმისაწვდომობა	  გამოსასწორებელი	  
სამუშაოებისათვის	  	  
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მაგ:	  შედეგები	  	  

ზედმიწვენით	  	  სიზუსტით	  
შეფასება	  მაკონტროლირებელი	  
ღონისძიებების	  მუშაობის	  	  

მკვეთრად	  
გამოხატული	  
ადგილები,	  რომელიც	  
მოითხოვს	  
გამოსწორებას	  

დაზიანებული 
ღობე სათავე 
ნაგებობაზე 

აღდგენა 
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ამოცანა 6:  
წყლის უსაფრთხოების გეგმის ყველა ასპექტის 
დოკუმენტირება, განხილვა და გაუმჯობესება 
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ამოცანა 6-ის მიზანია: 
 
•   წყალმომარაგების სისტემის მდგომარეობის, 
ორგანიზების წესის და ექსპლუატაციის ხასიათის 
დოკუმენტირება;  

•  აგრეთვე გარანტირება, რომ სისტემის მუშაობა 
ეფუძნება წყლის უსაფრთოხების უზრუნველყოფის 
გეგმას; 

 
•  წუგ ისევ ეფექტური და აქტიურია 



გადახედვა	  	  –	  გუნდმა	  	  შეიძლება	  ისწავლოს	  	  აქედან	  ....	  

      

წყლის 
უსაფრთხოებ
ის გეგმის 
გადახედვა  

რეგულარული 
მონიტორინგი 

ინციდენტის 
ალბათობა, 
რომელიც 
შეიძლება 

მომხდარიყო 

ახალი 
პროცედურები 

ტრეინინგი 
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ქმედებები	  
•  როდის	  უნდა	  მოხდეს	  განხილვა?	  

•  რეგულარულად	  და	  დაგეგმილად	  
•  ნებისმიერი	  ცვლილების	  შემდეგ	  (მაგ.	  გამწმენდი	  
ნაგებობის	  მოდერნიზაცია	  და	  ტექნიკური	  განახლება)	  

•  ნებისმიერი	  ინციდენტის	  შემდეგ	  
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აქტივობები	  	  
• 	  	  რა	  უნდა	  იქნეს	  განხილული	  ? 

ცვლილებები წყალშემკრებზე  

განხილული პროცედურები  

კადრების შეცვლა  

დაინტერესებული მხარეების 
კონტაქტების ცვლილება 
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სირთულეები	  	  
•  წყლის	  უსაფრთხოების	  გეგმის	  	  ჯგუფის	  	  შეკრება	  

•  უწყვეტი	  დახმარების/ხელისშეწყობის	  უზრუნველყოფა	  	  

•  კადრების	  	  მონაცვლეობა	  	  (ახალი	  კადრები)	  

•  მონაცემების	  ჩაწერა	  და	  შენახვა	  (ცვლილებები	  და	  სხვა).	  

•  დაინტერესებულ	  მხარეებთან	  	  კონტაქტები	  და	  	  ურთიერთობა  
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შედეგი	  
წყლის	  უსაფრთხოების	  განახლებული	  გეგმა,	  რომელიც	  ამ	  
მდგომარეობის	  და	  პირობების	  	  	  შესატყვისია	  	  
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სარგებელი	  
•  ჯანმრთელობა	  
•  შემცირებული	  ინციდენტები	  

•  შესაბამისი	  საპასუხო	  რეაქცია	  მომზდარ	  და	  
პოტენციურ	  ინცინდენტებზე	  



დიდი	  მადლობა	  ყურადღებისთვის	  
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