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კატასტროფების მიმართ მოწყვლადობისა და
შესაძლებლობების შეფასება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
სოფელი შრომა
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თბილისი 2015



წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო

მოძრაობის ფუძემდებლური პრინციპები

ჰუმანურობა 
წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო მოძრაობა, 

რომელიც თავდაპირველად ბრძოლის ველზე დაჭრილთათვის დახმარების 
აღმოჩენის მიზნით შეიქმნა, ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე ცდილობს 

როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნულ დონეზე, ადამიანებს გაჭირვება თავიდან 
აარიდოს ან შეუმსუბუქოს. მოძრაობის მიზანია, დაიცვას ადამიანთა სიცოცხლე და 
ჯანმრთელობა, უზრუნველყოს მათი პიროვნული ღირსების პატივისცემა. იგი ხელს 

უწყობს ხალხთა შორის მეგობრობის, ურთიერთგაგების, თანამშრომლობისა და 
მშვიდობის განმტკიცებას.

მიუკერძოებლობა 
მოძრაობა არ არჩევს ადამიანებს ეროვნების, რასის, რელიგიური მრწამსის, 

კლასობრივი თუ პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით. მისი მიზანია 
შეუმსუბუქოს ადამიანებს განსაცდელი. პირველ რიგში მათ, ვინც დახმარებას 

ყველაზე მეტად საჭიროებს.

ნეიტრალობა 
საყოველთაო ნდობის შენარჩუნების მიზნით, მოძრაობა არ ემხრობა რომელიმე 
დაპირისპირებულ მხარეს შეიარაღებული კონფლიქტის დროს და არ ერთვება 
პოლიტიკური, რასობრივი, რელიგიური, ან იდეოლოგიური ხასიათის დავაში.

დამოუკიდებლობა 
მოძრაობა დამოუკიდებელია. ეროვნული საზოგადოებები, როგორც თავიანთი 

მთავრობების დამხმარენი ჰუმანიტარულ საქმიანობაში, ექვემდებარებიან 
საკუთარი ქვეყნების კანონებს, ამავე დროს ყოველთვის უნდა ინარჩუნებდნენ 

ავტონომიას, რათა იმოქმედონ მოძრაობის პრინციპების შესაბამისად.

ნებაყოფლობა 
ეს არის ნებაყოფლობითი ჰუმანიტარული მოძრაობა, რომელიც მიზნად არ ისახავს 

მოგებას.

ერთადერთობა 
ქვეყანაში შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ ერთი წითელი ჯვრისა თუ წითელი 
ნახევარმთვარის ეროვნული საზოგადოება. ის ღია უნდა იყოს ყველასთვის და 

უნდა ახორციელებდეს ჰუმანიტარულ საქმიანობას ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე.

უნივერსალობა 
წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის მოძრაობა საყოველთაოა. 

ეროვნული საზოგადოებები სარგებლობენ თანაბარი უფლებებით და მოვალენი 
არიან დაეხმარონ ერთმანეთს. 
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შესავალი

 

უკანასკნელ წლებში კახეთის რეგიონში გააქტიურებული ბუნებრივი კატასტროფები და 
მათგან გამოწვეული უარყოფითი შედეგები მხარის ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ პრობლემად 
განიხილება.

სპეციალისტების მოსაზრებით, კატასტროფების სიხშირისა და ინტენსივობის ზრდა ფაქტორთა 
კომპლექსითაა განპირობებული, რომელთა შორისაც აღსანიშნავია:

• გლობალური დათბობა და ჩვენი ქვეყნისთვის უკვე საგრძნობი კლიმატის ცვლილება;

• დაბალი ეკოლოგიური ცნობიერება და გარემოზე ზემოქმედების მზარდი მასშტაბები.

აღნიშნულ სიტუაციას კიდევ უფრო ამძაფრებს რესურსების სიმცირით გამოწვეული, 
სახელმწიფოს მხრიდან არასაკმარისი პრევენციული ღონისძიებები, ასევე ჩვენი ქვეყნის 
მოსახლეობისათვის დამახასიათებელია დაბალი ეკოლოგიური ცნობიერება და გარემოზე 
უარყოფითი ზემოქმედების მზარდი მაშტაბები და  კანონმდებლობის ხარვეზები.

ამგვარ მდგომარეობაში მნიშვნელოვანია მჭიდრო თანამშრომლობა მოსახლეობას, 
ადგილობრივ ხელისუფლებას, სამეცნიერო წრეებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, 
რათა იქნას კატასტროფების რისკის შემცირების ღონისძიებების დროული განხორციელება.

ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთი კარგი მეთოდია

წითელი ჯვრის და წითელი ნახევარმთვარის

საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაციის მიერ შემუშავებული ხიფათების, 
მოწყვლადობისა და შეფასების მეთოდოლოგია (VCA), რომელიც თანამონაწილეობრივი გზით 
გადაწყვეტილების მიღებისა და დაგეგმარების კარგი ინსტრუმენტია. მოწყვლადობისა და 
შესაძლებლობების შეფასება, როგორც პროცესის ნაწილი, საშუალებას იძლევა ადგილობრივმა 
მოსახლეობამ განსაზღვროს პრიორიტეტული რისკები, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს რისკები 
არ წარმოადგენენ ბუნებრივ ხიფათებს. მეთოდი იყენებს სხვადასხვა თანამონაწილეობრივ 
ინსტრუმენტს, რათა შეფასდეს თემის წევრებისა და თემის მოწყვლადობა/მედეგობის 
უნარი ხიფათების მიმართ ადგილობრივ დონეზე, გაიზარდოს ცნობიერება მოსახლეობის 
შესაძლებლობების შესახებ, რათა ისინი წინ აღუდგნენ რისკებსა და ხიფათებს, მიღწეულ იქნას 
შეთანხმება ადგილობრივ ხელისუფლებასთან იმ ქმედებების შესახებ, რომელიც საჭიროა 
კატასტროფების პოტენციური შედეგების პრევენციისა თუ შემცირებისათვის. განხორციელდეს 
და შეფასდეს კატასტროფების პრევენციის, მათდამი მზაობისა და მათი რისკების შემცირების 
პროექტები.
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გამოყენებული მეთოდოლოგია
 

სოფელ შრომაში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების რისკის 
შესაფასებლად გამოყენებული იქნა წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოების 
საერთაშორისო ფედერაციის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგია მოწყვლადობისა და 
შესაძლებლობების თანამონაწილეობრივი შეფასებისთვის (VCA).

აღნიშნული მეთოდოლოგიის ადგილზე სწორად განხორციელების მიზნით, ჩატარდა 
წინასწარი სწავლება და მეთოდოლოგიის გამოცდა.

შეფასების ჩატარებისთვის მოძიებულ იქნა მეორადი ინფორმაცია ადგილობრივი 
ხელისუფლების მიერ მოწოდებულ ოფიციალურ მასალებზე დაყრდნობით, ასევე განხორციელდა 
სწჯს-ის თანამშრომლებისა და მოხალისეების მიერ სოფელ შრომაზე უშუალო დაკვირვება.

მოწყვლადობის და შესაძლებლობების შეფასება ჩაატარა სოფელ შრომის თემის 
მოხალისეთა ჯგუფმა (სპეციალური მოსამზადებელი ტრეინინგები გაიარა ოცმა მოხალისემ) 
წინასწარ შემუშავებული კითხვარის მეშვეობით. სულ გამოკითხულ იქნა მოსახლეობის 35%. 
გამოკითხვა ჩატარდა ინდივიდუალური და ჯგუფური ინტერვიუების საშუალებით. თემის 
წევრებთან ერთად შემუშავებულ იქნა კითხვარში შემავალი კითხვები, რომლებმაც მოიცვეს 
რამოდენიმე მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტი: ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუ, 
საოჯახო და სამეზობლო მოწყვლადობა და ისტორიული პროფილი.

შემდეგი შეხვედრის დროს კითხვარები დაურიგდათ მოხალისეებს, რომლებმაც სოფელი 
შრომის მოსახლეობაში ჩაატარეს გამოკითხვა.

გარდა ინტერვიუებისა, ინფორმაციის მიღების მიზნით, სოფელ შრომაში წითელი ჯვრის 
ადგილობრივი მოხალისეების და თემის წევრებისგან ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუფი, 
რომელთანაც გაიმართა სამუშაო შეხვედრები. სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა წინასწარ 
განისაზღვრა (განისაზღვრა ის პერსონალი, რომელიც პროექტის განმახორციელებლების 
აზრით, აუცილებლად უნდა ჩართულიყო კატასტროფების რისკების შემფასებელ ჯგუფში). 
კერძოდ, ესენი იყვნენ შემდეგი სფეროების წარმომადგენლები:

• წითელი ჯვრის მოხალისეები;

• მოსახლეობა;

• გამგეობა;

მოსახლეობის გამოკითხვა სოფელი შრომა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
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• საკრებულო;

• სახანძრო-სამაშველო სამსახური;

• განათლების სფერო;

• ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი

გარდა ამისა, სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა ნებისმიერი მსურველისათვის იყო შესაძლებელი. 
სამუშაო ჯგუფთან გამართული შეხვედრების მიზანს წარმოადგენდა თემის წევრებზე 
დაყრდნობით და მათი თანამონაწილეობით შეგროვებულიყო მაქსიმალური ინფორმაცია 
თემში არსებული რისკების შესახებ და მიღწეულიყო ჯგუფის წევრების მაქსიმალური ჩართვა 
კატასტროფების მართვის აქტივობებში.

საჭირო ინფორმაციის მისაღებად გამოყენებულ იქნა თანამონაწილეობრივი მუშაობის 
ინსტრუმენტთა ნაკრები, კერძოდ:

• დარუკება – თემის და მისი მნიშვნელოვანი ტერიტორიების სივრცული ვიზუალიზაცია;

• ხიფათის/რისკის დარუკება – თემის რუკაზე ხიფათების/რისკების იდენტიფიცირება;

• რესურსების/ შესაძლებლობების დარუკება – რუკის შედგენა, რომელიც აჩვენებს თემის 
რესურსებს და შესაძლებლობებს;

• ისტორიული პროფილი – დროის გარკვეულ მონაკვეთში კლიმატური და სხვა ცვლილებების 
შესახებ ინფორმაციის მოპოვება.

• სეზონური კალენდარი – ასახავენ თემის აქტივობებს წლის სეზონების მიხედვით;

• პრობლემების ხე – თემში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებისა და რანჟირების 
მიზნით,

• ასევე სხვადასხვა პრობლემათა შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დასადგენად 
თემის ძლიერი და სუსტი მხარეების ანალიზი (SWOT ანალიზი)

აღნიშნული ინსტრუმენტების გამოყენების შედეგად მიღებული მასალები დამუშავდა და 
გაანალიზდა. შედეგები მოცემულია ანგარიშში.

შესაძლებლობებისა და ხიფათების დარუკება, სოფელი შრომა, ლაგოდეხი
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ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ზოგადი დახასიათება
 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ 
ნაწილში, თბილისიდან 160 კმ-ში.ლაგოდეხს აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკა, დასავლეთით ყვარლის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით დაღესტანის ავტონომიური 
რესპუბლიკა, სამხრეთით ესაზღვრება სიღნაღისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტები.

მუნიციპალიტეტის ფართობია 890,2 კვადრატული კილომეტრი. ტერიტორიის 38 979 ჰა  მოდის 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე, რაც შეადგენს მთლიანი ტერიტორიის 44%-ს, ტყეებს 
უკავია 41 162 ჰა (46%).

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი 
ზამთარი და ცხელი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპრტატურა 13 გრადუსია. ნალექების წლიური 
რაოდენობა მერყეობს 650 მმ დან 1080 მმ-მდე. აქაური კლიმატისათვის დამახასიათებელია 
სეტყვა და გვალვა.

ლაგოდეხის ნაკრძლის სიმაღლეთა სხვაობა 3000 მეტრია რაც განაპირობებს ისეთ 
მრავალფეროვნებას რაც საქართველოს არც ერთ დაცულ ტერიტორიაზე არ გვხვდება.

2012 წლის მონაცემებით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 52100 
ადამიანს. აქედან ქალაქში ცხოვრობს 4500, ხოლო სოფლად მთელი მოსახლეობის 91%. 
მუნიციპალიტეტში 64 დასახლებაა, აქედან ერთი ქალაქი და 63 სოფელი. მოსახლეობის 
სიმჭიდროვეა 58 კაცი კვადრატულ კილომეტრზე. მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა: 
ქართველი - 68%; აზერბაიჯანელი - 21%; ოსი - 5%; რუსი - 3%; სომეხი - 1%; სხვა - 2%;

ალაზნის ვაკეზე ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი 
და ცხელი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურა 13°. შესაძლებელი მაქსიმალური 
ტემპერატურა 41° C, მინიმუმი-23° C. ნალექების საშუალო რაოდენობაა 749 მმ. ნალექები 650 
მმ-იდან 1080 მმ-მდე. აქაური კლიმატისათვის დამახასიათებელია სეტყვიანობა და გვალვა. 
მაღალმთიან ნაწილებში განცითარებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, იცის ცივი ზამთარი  და 
გრილი ზაფხული. იანვრის საშუალო წლიური ტემოერატურაა - 8°. ნალექები 1200-1800 მმ.

 

სეზონური კალენდარი, ლაგოდეხი
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ხელისუფლება
 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თვითმმართველობა ხორციელდება 
ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოსა (რომლის შემადგენლობაშია 30 
საკრებულოს წევრი) და აღმასრულებელი ხელისულების -  გამგეობის მიერ.

მუნიციპალიტეტში 15 თემია.

თემს კოორდინაციას უწევს გამგებლის წარმომადგენელი თემში.

მუნიციპალიტეტს აქვს საკუთარი დროშა და გერბი.

სოფლის მეურნეობა
სოფლის მეურნეობის დარგებისა და შესაბამისი პროდუქციის მოკლე დახასიათება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი 
და ვაჭრობა. მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართობია 38 
979 ჰა, აქედან:

·         სახნავ - სათესი 21 729 ჰა;

·         მრავალწლიანი ნარგავი -  4 631 ჰა;

·         სათიბ-საძოვარი - 14603 ჰა.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული კულტურები იყო თამბაქო და ეთერ-
ზეთოვანი კულტურები, ასევე მოჰყავდათ აბრეშუმი. ორ ათეულ წელზე მეტია ეს კულტურები 
აღარ მოჰყავთ, თუმცა არაერთხელ ყოფილა მცდელობა ამ კულტურების ხელახლა აღორძინების. 
ბოლო წლებში მატულობს მრავალწლიანი ნარგავების გაშენება.

მოწყვლადობისა და შესაძლებლობების ტრეინინგი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
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ჰიდროგრაფიული ქსელი
 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ზედაპირული და გრუნტის წყლებით. მთავარ  
ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის მდინარე ალაზანი, რომელიც ჩამოედინება გურჯაანისა და 
სიღნაღის მუნიციპალიტეტების საზღვარზე. სხვა მდინარეებიდან აღსანიშნავია:
·         კაბალი სიგრძით 48 კმ;
·         მაწიმის წყალი- 19კმ (საქართველოს ფარგლებში);
·         ლაგოდეხის წყალი 31 კმ;
·         არეში;
·         აფენის ხევი;
·         შრომის ხევი;
·         ნინოს ხევი.
ამ მდინარეებს შორის საშიშროების მხრივ  საყურადღებოა მდინარე კაბალი, შრომის ხევი, 
ნინოს ხევი, რომლებიც დიდი წვიმების დროს გადმოდიან ნაპირებზე და საშიშროებას უქმნიან 
მოსახლეობას.

ნაგავსაყრელი
 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებობს ტენდერში გამარჯვებული ნარჩენების მართვის 
სამსახური. მუნიციპალიტეტში არის მარტივად მოწყობილი ნაგავსაყრელი, რომელიც ვერ 
აკმაყოფილებს სტანდარტებს. მეორე წელია რაც ქალაქის გარდა ნარჩენების გატანა ხდება 
რიგი  სოფლებიდანაც.

სეზონური კალენდარი, სოფელი შრომა, ლაგოდეხი
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სოფელ შრომის განსახლების ტიპი
 

სოფელი შრომა მდებარეობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შრომის თემში.  აღმოსავლეთიდან  
ჩამოდის მდინარე შრომის ხევი, რომელიც ჰყოფს მას ქალაქი ლაგოდეხიდან,  

დასავლეთით ესაზღვრება  სოფელი კავშირი, ჩრდილოეთით  კავკასიონის  მთები, სამხრეთით 
კი მინდვრები. სახლების ტიპი  ძირითადად ერთი და ორ სართულიანი  კერძო სახლებია.  
სოფელ  შრომაში  საზოგადოებრივი  შენობებია:  სკოლა, გამგეობის წარმომადგენლობა. არის 
აგრეთვე-აფთიაქი, მაღაზიები,უფუნქციოდ დარჩენილი ყოფილი პროფ. სასწავლებლის შენობა, 
ვიტიმი-საცდელი მეურნეობა, რომელიც ამჟამად უფუნქციოდაა.

სასოფლო სამეურნეო სავარგულები - 2263 ჰა.

მრავალწლიანი ნარგავები - 113 ჰა.

მოსახლეობის რაოდენობაა - 1619 ადამიანი.

კომლი - 620.

ქალების რაოდენობა - 710.

კაცების რაოდენობა - 688.

18 წლამდე ასაკი მოსახლეობა - 221.

საპენსიო ასაკის მოსახლეობა - 270.

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა - 88.

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მოსახლეობა - 321.

იძულებით გადაადგილებულთა რაოდენობა - 12.

 

ხიფათები
 

სოფელ შრომაში ბუნებრივი  სტიქიური მოვლენების (წყალდიდობა,  ძლიერი წვიმა, 
სეტყვა, ძლიერი ქარი, გვალვა, მიწისძვრა) შედეგად თითქმის ყოველწლიულად ზარალდება 
მოსახლეობა.

სოფელ შრომაში არსებულ ხიფათებად მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად  და სამუშაო  
ჯგუფის  მონაწილეების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციებზე დაყრდნობით დასახელდა:

·         ძლიერი წვიმა, სანიაღვრე არხების არარსებობა ზოგიერთ უბანში იწვევს სახლების 
დატბორვას, სავალი გზების დაზიანებას და  ა. შ.

·         სეროზულ პრობლემებად აღიქმება  ასევე მდინარის გაწმენდა და ჯებირების გაკეთება,  
კალაპოტის გასაწმენდად საჭირო კანონების რეგულაცია, წყლის სათავე-ნაგებობის  მოწყობა, 
წყლის ხარისხის  კონტროლი და ქარსაცავი ზოლის აღდგენა.
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რისკებისა და 
მოწყვლადობის შეფასება
 

როგორც რისკების შეფასების წითელი ჯვრის და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების  
საერთაშორისო ფედერაციის მეთოდოლოგიაშია  აღნიშნული თემის  რისკის სიდიდე  
დამოკიდებულია  თემის ტერიტორიაზე არსებული  სახიფათო  ბუნებრივი  მოვლენებისა და 
თემის  საზოგადოების მოწყვლადობის  სიდიდეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
შრომაში უმუშევრობა  და  შესაბამისად  ეკონომიური  მდგომარეობა სახელდება რისკებისა  და 
დაუცველობის ერთ-ერთ  ძირითად მიზეზად.

ერთის მხრივ  შრომის  ბუნებრივი  მდებარეობა  რომელსაც ჩრდილოეთით  ერტყმის  
კავკასიონის ქედი, ძლიერი  წვიმის  დროს  მთიდან   მონადენი  ნიაღვრები  სანიაღვრე არხების  
არარსებობის  გამო პირდაპირ სახლებში  უვარდება მოსახლეობას,  განსაკუთრებით  კი  
კავკასიონის  ქუჩის  მცხოვრებთ და მეორეს მხრივ მდინარე  შრომის  ხევი,  რომელიც  მოშლილი   
ჯებირებისა და კალაპოტის   გაუწმენდაობის გამო  სერიოზულ  საფრთხეს უქმნის  მოსახლეობას.

საფრთხეების დროს მოსახლეობის ყველაზე მოწყვლად ფენებად სახელდებიან მოხუცები, 
ბავშვები, და ინვალიდები,  რომლებიც  შრომის  მოსახლეობის გარკვეულ  ნაწილს 
წარმოადგენენ.   ყველაზე მოწყვლად მოსახლეობად სოფელ შრომაში მოისაზრებიან 
კავკასიონის ქუჩის მცხოვრებნი, რადგან ისინი იღებენ პირველ დარტყმას ამ თემში არსებული 
ბუნებრივი კატასტროფის დადგომის შედეგად.

სოციალური პრობლემების  გამო მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი  ვერ ახერხებს  
მოძველებული შენობების და სახურავების შეკეთებას, რაც კიდევ  უფრო ზრდის  საფრთხეების 
რისკს,  ძლიერი წვიმებისა და მიწისძვრების დროს.

კატასტროფებზე  რეაგირების შესაძლებლობა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია რისკების 
განსაზღვრისას. ამ მხრივ შრომის თემში შეიძლება აღინიშნოს დადებითი და უარყოფითი 
ფაქტები. დადებითია ის რომ შრომა მოქცეულია მობილური ოპერატორების დაფარვის ზონაში, 
ასევე ახლომდებარეობა კატასტროფებზე რეაგირების სამსახურებთან. უარყოფით ფაქტორად 
შეიძლება განვიხილოთ მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება, შესაძლო კატასტროფებზე 
რეაგირების მოსახდენად, ასევე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სიმწირე და ადგილობრივი 
ხელისუფლების არაჯეროვანი მზადყოფნა. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ახალი ადგილობრივი 
ხელისუფლება მზად არის იმისთვის რომ ქმედითი ნაბიჯები გადადგას კატასტროფებზე რეაგირების 
მზადყოფნისთვის.  აქტიურად თანამშრობლობა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (ს.წ.ჯ.ს  
Civitas Georgica) რომლებიც რეგიონში ამ კუთხით მუშაობენ.

ბოლოს ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ რომ ლაგოდეხის  
მუნიციპალიტეტის  შრომის  თეში რისკები ბუნებრივი  კატასტროფების  შემთხვევაში საკმაოდ 
მაღალია.

პრობლემების ხე, სოფელი შრომა, ლაგოდეხი



12

მოსახლეობის მიერ  რისკის აღქმა
 

წარმოგიდგენთ    მოსახლეობის გამოკითხვის  შედეგებს.

1.  გამოკითხულ პირთა რაოდენობა - 581.

2. კატასტროფები  რომლებიც დამახასიათებელია თემისთვის

3. სტიქიური მოვლენების  დასაძლევლად მოსახლეობას საჭიროდ  მიაჩნია:

·         სანიაღვრე არხების მოწყობა;

·         ჯებირების გამაგრება;

·         მდინარის კალაპოტის გაწმენდა;

·         წყლის სათავე ნაგებობის გაკეთება;

·         წყლის ფილტრაცია და ხარისხის კონტროლი.

4. ევაკუაციის საჭიროების  შემთხვევაში მოსახლეობის

·         48% თავს შეაფარებს უსაფრთხო ადგილს.

·         17% დასახმარებლად მიმართავს მეგობარს.

·         35% არ იცის რას მოიმოქმედებს.

5. წინასწარ სამოქმედო გეგმა ამა თუ იმ კატასტროფების დროს დაგეგმილი აქვს მოსახლეობის 
მხოლოდ 7%-ს.

წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული კავკასიონის ქუჩა, სოფელი შრომა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
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რისკის შემცირების სტრატეგიები
 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომის კატასტროფების რისკი ერთის მხრივ 
ამ ზონისათვის დამახასიათებელი ბუნებრივი ხიფათების არსებობის და მეორეს მხრივ 
მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონითა და ადგილობრივი თემის მოწყვლადობით/
დაუცველობით არის განპირობებული.

ამ პრობლემების აღმოსაფხვრელად საჭიროა გარკვეული ღონისძიებების განხორციელება, 
რაც მოიცავს სანიაღვრე არხების მოწყობას, მდინარის ნაპირსამაგრ სამუშაოებს, მდინარის 
კალაპოტის წმენდას, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას ბუნებრივი რესურსების ზომიერად 
მართვასა და დაცვის საქმეში.

რისკების შემცირების კონკრეტული პროექტები
 

სოფელ შრომის მოსახლეობასთან სამუშაო პროცესის დასკვნითი ეტაპი დაეთმო იმ შესაძლო 
პროექტების იდენტიფიცირებას, რომელთა განხორციელებაც მათი აზრით ხელს შეუწყობს 
ადგილზე კატასტროფების რისკის შემცირებას. ესენია:

-სანიაღვრე არხების სისტემის მოწესრიგება;

-შრომის ხევზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები და კალაპოტის გაწმენდა;

-წყლის სათავის გაკეთება და წყლის ხარისხის კონტროლი.

  გამოკითხვები და ტრენინგები



გახდი წითელი ჯვრის მოხალისე
შევუმსუბუქოთ ცხოვრება

გასაჭირში მყოფ ადამიანებს!
დარეკე ნომერზე

 

0 901 200 100
 

 ზარის ღირებულება 1 ლარი

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება
თბილისი, ჯ. კახიძის ქ. 15

ტელ: +995 296 10 92; +995 294 30 08; ფაქსი: +995 295 33 04
Georgia Red Cross Society
15 J. Kakhidze str. Tbilisi

Tel: +995 296 10 92; +995 294 30 08; Fax: +995 295 33 04
E-mail: redcross@redcross.ge

press@redcross.ge
www.redcross.ge
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