სსიპ საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის
საქმიანობის 2020 წლის ანგარიში

➢ 2020 წლის 23–26 დეკემბერს ODA-ს პროექტის ფარგლებში საქართველოს
სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულმა სამსახურმა კორეის ოკეანოგრაფიისა და
ჰიდროგრაფიის სააგენტოსა და პროექტის კონტრაქტორი კომპანიის
წარმომადგლების
მონაწილეობით
პროექტთან
დაკავშირებული
დისკუსიების პირველი ეტაპი გამართა. ვიზიტის ფარგლებში პროექტის
მონაწილე მხარეებმა მიმოიხილეს 2020–2021 წლისთვის დაგეგმილი
აქტივობები და ის ცვლილებები, რომლებიც პროექტით გათვალისწინებულ
ღონისძიებებს შეეხო.
➢ საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურისა და ODA–ის
პროექტის კონტრაქტორი კომპანიის UST21 –ის მიერ დადებული საგრანტო
ხელშეკრულების ფარგლებში 2020 წელს საქართველოს ჰიდროგრაფიულ
სამსახურს გადმოეცა საზღვაო ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვისა და
ოკეანოგრაფიული
კვლევებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობები.
სამსახურმა დონაციის სახით მიიღო ტექნიკა, რომლის დამონტაჟებაშიც
სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის ინჟინრებთან ერთად
მონაწილეობდა კორეელ ინჟინერ–ექპსერტთა ჯგუფი.
მიმდინარე პროექტის მიხედვით ბათიმეტრიული კვლევების ჩატარება
იგეგმება აგრეთვე ფოთის და ბათუმის პორტებში, რის საფუძველზე შეიქმება
აღნიშნული რაიონების საზღვაო სანავიგაციო რუკები.
➢ 2020 წლის სექტემბრის თვეში ფოთის სინოპტიკურ სამართველოში
დამონტაჟდა და ექსპლუატაციაში გაეშვა მეტეოროლოგიური რადარის
(ღრუბლების, ფრონტების, ციკლონების გადაადგილებაზე დაკვირვება)
მონაცემების
დამუშავების
სამუშაო
სადგური
პროგრამული
უზრუნველყოფით „EDGE“.
სამუშაო სადგურის მეშვეობით გაიზრდა ამინდის
და საშიში
მეტეოროლოგიური მოვლენების ზუსტი პროგნოზირების ხარისხი, რაც
აუცილებელი პირობაა ზღვაზე უსაფრთხო ნაოსნობისათვის.
2020
წლის
ოქტომბრის
თვეში
სინოპტიკური
სამმართველოს
თანამშრომლებს ჩაუტარდათ მეტეოროლოგიური რადარის მონაცემების
დამუშავების სამუშაო სადგურის პროგრამული უზრუნველყოფის „EDGE“,
მომსახურება-ექსპლუატაციის შესახებ ტრენინგი და გადაეცათ შესაბამისი
სერთიფიკატები.
➢ თებერვალში,
სსიპ ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულ
სამსახურს” და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტს შორის ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა,

რომელიც სამეცნიერო და საგანმანათლებლო მიმართულებით ერთობლივი
პროექტების განხორციელებას, სასწავლო სამეცნიერო საქმიანობისათვის
არსებული საფონდო და ელექტრონული მასალებით სარგებლობას,
ინფორმაციის ურთიერთგაცვლას, ასევე ოკეანოლოგიის, ჰიდროლოგიისა და
მეტეოროლოგიის სფეროებში ერთობლივი საქმიანობის განვიათრებას
ითვალისწინებს.
➢ 2020 წლის მარტის თვეში,
სსიპ ,,საქართველოს სახელწიფო
ჰიდროგრაფიულმა სამსახურმა“ მალაიზიაში გამართულ IALA-ს მე-4
დიპლომატიურ კონფერენციაზე მიიღო მონაწილეობა, სადაც საქართველოს
პრემიერ მინისტრის მიერ მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში
ჰიდროგრაფიული სამსახურის დირექტორმა რევაზ ბაბილუამ შუქურების
ორგანიზაციების საერთაშორისო ასოციაციის (IAlA) საზღვაო სანავიგაციო
დახმარებების
საერთაშორისო
ორგანიზაციად
გარდაქმნასთან
დაკავშირებულ
მოლაპარაკებებში
და ორგანიზაციის
კონვენციის
პარაფირების პროცედურაში მიიღო მონაწილეობა. საქართველო IALA -ს
ნაციონალირი წევრი სახელმწიფოს სტატუსით 2016 წლიდან ჩართულია
აღნიშნული დოკუმენტის შემუშავების პროცესში.
➢ სანავიგაციო ნიშნების ტექნიკური მომსახურებისა და მონიტორინგის
სამმართველომ განხორციელა სანავიგაციო საშუალებების შეღებვა,
შერემონტება და ჩანაცვლება სათადარიგო თანამედროვე მოწყობილობადანადგარებით. მცურავი სანავიგაციო ნიშნები განთავსდა უსაფრთხო
ნავიგაციისათვის ოპტიმალურ კოორდინატებში. საქართველოს საზღვაო
პასუხისმგელობის ზონაში უზრუნველყოფილ იქნა უსაფრთხო ნაოსნობა.
საქართველოს საზღვაო პასუხისმგელობის ზონაში, ნავსადგურებსა და
მისასვლელ არხებზე, განთავსდა სახმელეთო და მცურავი სანავიგაციო
ნიშნების საჭირო რაოდენობა.
სანავიგაციო ნიშნების ტექნიკური მომსახურებისა და მონიტორინგის
ჯგუფის პერსონალისათვის IALA-ს მსოფლიო აკადემიის ტექნიკოსთა მეორე
დონის კურსის მიხედვით (IALA WORLD WIDE ACADEMY Model course
Level 2 Technician) ჩატარდა შიდა ტრენინგები, რომელიც მოიცავდა
საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის სივრცეში პორტებსა და
პორტებთან მისასვლელი გზების სანავიგაციო ნიშნებით მარკირების, მათი
სისტემატიზაციის და მოვლა-პატრონობის მეთოდოლოგიას.
➢ 2020 წლის ნოემბერში სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულმა
სამსახური“-ს ხარისხის მართვის სისტემამ წარმატებით გაიარა რიგით მე-2
რესერტიფიცირების პროცესი, რის დასტურადაც 2020 წლის 10 დეკემბერს
მას მომდევნო სამი წლით მიენიჭა ხარისხის მართვის სისტემის
საერთაშორისო
სტანდარტთან
ISO
9001:2015
-შესაბამისობის
სერტიფიკატი.

