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დღეს
ნომერშია
საკონკურსოსაატესტაციო
კომისიამ
რეკომენდაცია
2 გვ.
გაუწია

კოტე კუბლაშვილმა
ჟურნალისტებს
ათწლიანი მუშაობის
ანგარიში ჩააბარა
2 გვ.

საკრებულოს
წევრებს ხარჯის
ანაზღაურება
3 გვ.
გაეზარდათ
რისი გაკეთება
დაიგეგმა 20152017 წლებისთვის
ხარაგაულში 3 გვ.
საკრებულოსა
და გამგეობაში
ხელფასები
3-4 გვ.
გაიზარდა
გამგეობასა და
საკრებულოში
შტატები გაიზარდა
4 გვ.

რას ამბობს ხალხი
5 გვ.

განცხადებები

7-8 გვ.

ხუმრობენ
ხარაგაულელები

8 გვ.

ამინდი

8 გვ.
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ოლიმპიადაში მონაწილეთა რიცხვი
ყოველწლიურად მცირდება

9 იანვრიდან 13 იანვრის ჩათვლით ხარაგაულის №2 და №3
საჯარო სკოლებში (დირექტორები
ვალერი გოგნაძე და მარინა ხვედელიძე) ეროვნული სასწავლო
ოლიმპიადის მეორე ტური მიმდინარეობდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, მათემატიკაში, უცხო
ენებში, გეოგრაფიაში, ისტორიაში,
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია).
ხარაგაულში ოლიმპიადის მიმდინარეობას გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი
მაია კიკნაძე მეთვალყურეობდა.
ვერტყვიჭალის საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელ ლელა
სამხარაძის თქმით, „სასწავლო
ოლიმპიადები ხელს უწყობს მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნებისა და შემოქმედებითი უნარის
წარმოჩენას. ოლიმპიადისთვის
მზადება მოსწავლისაგან მეტ მუშაობასა და კლასგარეშე ლიტერატურის ცოდნასაც მოითხოვს.“
ბორის საჯარო სკოლის მე10 კლასის მოსწავლის ფერიდე
ბერაძის აზრით, ოლიმპიადები
მოსწავლეებისათვის ერთგვარი
სტიმულია. „იმიტომ ვმონაწილეობ
ოლიმპიადაში, რომ გავიგო, რომელ საგანში მჭირდება მეტი მუშაობა საკუთარ თავზე.“
ზვარის საჯარო სკოლის დი-

რექტორი ნატო შათირიშვილი
ამბობს, რომ „ოლიმპიადა მოსამზადებელი პერიოდია საატესტატო
გამოცდებისთვის. მოსწავლეები
უფრო მობილიზებულები ხდებიან,
ეჩვევიან გამოცდის სიტუაციას.
მოსწავლეებმა მეტი უნდა იმუშაონ
იმისათვის, რომ ოლიმპიადას მომზადებულები შეხვდნენ“.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლის მაია კიკ-

მარელისსა და საბეში
ბიბლიოთეკები აღდგა
ხარაგაულის საბიბლიოთეკო
გაერთიანების დირექტორის, ნიკოლოზ მაჭავარიანის ინფორმაციით,
უახლოეს ხანში მარელისსა და
საბეში სასოფლო ბიბლიოთეკების
ფუნქციონირება აღდგება.
„დაახლოებით ოცი წელია, რაც
სასოფლო ბიბლიოთეკები დამსხვილდა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში განთავსდა. საბისა და მარელისის მაცხოვრებლებმა წიგნადი
ფონდი სარგვეშსა და ლეღვანში არ
გადაატანინეს. ამ ხნის განმავლობაში
მარელისისა და საბის ბიბლიოთეკარები - ნაილი მაღრაძე და ლიანა
ყიფიანი უსასყიდლოდ, ყოველგვარი

ანაზღაურების გარეშე ემსახურებოდნენ მსურველებს, უვლიდნენ წიგნად
ფონდს და არაჩვეულებრივად შეინარჩუნეს. კარგ მდგომარეობაშია
ბიბლიოთეკების შენობები,“ - ამბობს
ნიკოლოზ მაჭავარიანი.
მისივე თქმით, 2015 წლის ბიუჯეტში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ
საიმისო სახსრები დაგეგმა, რომ
მარელისსა და საბეში ბიბლიოთეკები აღდგეს. ამჟამად მარელისისა
და საბის ბიბლიოთეკებში ინვენტარიზაცია მიმდინარეობს, რომლის
დასრულებისთანავე ბიბლიოთეკარები ოფიციალურად შეუდგებიან
საქმიანობას.

სასოფლო ბიბლიოთეკები
ახალი წიგნებით შეივსო

სოფლის ბიბლიოთეკების ვაუჩერიზაციის პროექტის ფარგლებში
- „წიგნი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას“ - ხარაგაულის სოფლების
ბიბლიოთეკებმა ათი ათასი ლარის
წიგნები მიიღეს.
პროექტი საქართველოს პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებითა და
საქართველოს საბიბლიოთეკო ასო-

ციაციის ორგანიზებით ხორციელდება.
პროექტის ფარგლებში თითოეულმა ბიბლიოთეკამ 500 ლარიანი
ვაუჩერი მიიღო.
ხარაგაულის საბიბლიოთეკო
გაერთიანების დირექტორის, ნიკოლოზ მაჭავარიანის ინფორმაციით,
სოფლის ბიბლიოთეკარებმა კატალოგიდან თავად აირჩიეს წიგნები.

ნაძის ინფორმაციით, ეროვნული
სასწავლო ოლიმპიადა უკვე შვიდი
წელია ტარდება და ყოველწლიურად იკლებს მასში მონაწილე
მოსწავლეების რაოდენობა. „წელს
ოლიმპიადის მეორე ტური ხარაგაულში ძალიან მშვიდ გარემოში,
ყოველგვარი დარღვევების გარეშე,
ჩატარდა. შეინიშნებოდა მოსწავლეთა პასიურობა საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში. მოსწავლეთა ყვე-

ლაზე მეტ რაოდენობას ველოდით
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში,
თუმცა ოლიმპიადის მეორე ტურში
გადასული 77 მოსწავლიდან არ
გამოცხადდა 19 მოსწავლე.
სასწავლო ოლიმპიადის მეორე
ტურის შედეგები ეროვნულ საგამოცდო ცენტრში მოსწავლეთა
ნამუშევრების გასწორების შემდეგ
გახდება ცნობილი.
თამთა გოგოლაძე

კინოთეატრი კულტურის
ცენტრს გადაეცა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით,
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული კინოთეატრის შენობა ა(ა)იპ
„კულტურის ცენტრს“ უსასყიდლო უზურფრუქტის წესით სამი თვის ვადით
გადაეცა.

მოსახლეობის
საყურადღებოდ!
ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია „ადამიანი გაჭირვებაში“ იანვარში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში გამართავს
საჯარო საინფორმაციო შეხვედრებს ადგილობრივ ფერმერებსა და
აგრობიზნესის წარმომადგენლებთან.
შეხვედრაზე ვიწვევთ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მცხოვრებ გამრჯე ფერმერებსა და მეწარმეებს, რომლებიც
დაინტერესებულნი არიან ერთობლივი ეკონომიკური საქმიანობით და
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნით.
20 იანვარი – 12:00 საათი, სოფ. მოლითის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;
15:00 სთ. სოფ. საღანძილის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;
21 იანვარი – 12:00 სთ. სოფ. კიცხის ადმინისტრაციული ერთეულის
შენობა;
15:00 სთ. დაბა ხარაგაული, მუნიციპალიტეტის გამგეობის სააქტო
დარბაზი;
22 იანვარი – 12:00 სთ. ხევის საზოგადოებრივი ცენტრი,
15:00 სთ. ბორითის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახური
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კოტე კუბლაშვილი - დიდი ღირებულებაა
მოსამართლის უვადოდ დანიშვნა

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილმა ქუთაისში, სააპელაციო
სასამართლოში, ჟურნალისტებს
ბოლო ათი წლის განმავლობაში
სასამართლოში განხორციელებული რეფორმების შესახებ ანგარიში
გაგვაცნო.
უმთავრესი, კოტე კუბლაშვილის
თქმით, სასამართლოს კორუფციისგან გათავისუფლებაა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მიიჩნევს,
რომ თუ სასამართლოში არის კორუფცია, მაშინ ვერც ერთი რეფორმა ვერ
იქნება შედეგიანი. „პირველი წლები
იყო ძალიან რთული სასამართლოს
რეფორმის დროს - 17 მოსამართლე დააკავეს კორუფციის ბრალდებით,“ - აღნიშნა კოტე კუბლაშვილმა.
ამის შემდეგ, კოტე კუბლაშვილის
თქმით, მოსამართლეების დამოუკიდებლობისთვის გადაიდგა ნაბიჯები.
მოსამართლეს აუცილებლად უნდა
ჰქონდეს საკონსტიტუციო, საკანონმდებლო და ფინანსური გარანტიები.
ამ კუთხით უმნიშვნელოვანესია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შექმნა,
რომელშიც დღეს მოსამართლეები
არიან უმრავლესობაში და უზენაესი
სასამართლოს თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოს.
კოტე კუბლაშვილი მიიჩნევს, რომ
მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნა
არის მყარი გარანტია მათი დამოუკიდებლობის.
„პოლიტიკური ხელისუფლების
ლიდერები ამბობენ, რომ სასამართლო 100%-ით დამოუკიდებელია. მე
მათ 90%-ით ვეთანხმები, რადგან

კარგად ვიცი ის ხარვეზები, რის გამოც
სასამართლო არ არის ბოლომდე
დამოუკიდებელი. მართალია, კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ მოსამართლე უვადოდ უნდა დაინიშნოს, მაგრამ
გაჩნდა ჩანაწერი მოსამართლის
გამოსაცდელი სამი წლის ვადით
დანიშვნის თაობაზე. პოლიტიკური

ეს ხელყოფს მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას და არის რისკი
პოლიტიკური გადაწყვეტილებების
მისაღებად,“ - ამბობს კოტე კუბლაშვილი.
კოტე კუბლაშვილის ინფორმაციით,
სასამართლოების ფინანსური დამოუკიდებლობა უმაღლეს დონეზეა

ხელისუფლების მთავარი მახასიათებელია მუდმივი ცვლილება, ხოლო
სასამართლო ხელისუფლების მთავარი ნიშანია უცვლელობა და სტაბილურობა. ეს არის დამოუკიდებლობის
აღქმის მთავარი გარანტია. ამიტომ
დიდი ღირებულებაა მოსამართლის
უვადოდ დანიშვნა.
100%-იანი დამოუკიდებლობა
უნდა მივიღოთ. ამაში ხელს გვიშლის
სამწლიანი დანიშვნები. იკარგება
სასამართლოს ყოველგვარი ობიექტურობა და დამოუკიდებლობა.
ვენეციის კომისიამ დაწერა, რომ

მოგვარებული. „სასამართლოს ბიუჯეტის შემცირება შეუძლებელია, თუ არ
ექნებათ ჩვენი მხრიდან წინასწარი თანხმობა. ვერავინ შეამცირებს მოსამართლეთა ხელფასებს. მოსამართლეებს
დღეს სიცოცხლისა და დაზღვევის
საუკეთესო პირობები აქვთ.“
რეფორმის მნიშვნელოვანი ნაწილია სასამართლოების სტრუქტურული რეორგანიზაცია. მოქალაქეს შეუძლია თავის საცხოვრებელთან ახლოს მდებარე რაიონულ და
საქალაქო სასამართლოში შეიტანოს
სარჩელი. შემდეგ ორჯერ გაასა-

ჩივროს ჯერ სააპელაციო, შემდეგ
საკასაციო სასამართლოში. მარტივი,
გასაგები და გამჭვირვალე სისტემა
შეიქმნა.
კოტე კუბლაშვილის თქმით, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შექმნა
ძალიან მნიშვნელოვანია მოქმედი
მოსამართლეების მუდმივი გადამზადების კუთხით. „2005 წლიდან
180 ახალი მოსამართლე დაინიშნა.
მათ ადრე მხოლოდ მცირე მოსამზადებელ ტრენინგს ვუტარებდით
და ყველა ამბობდა, რომ ეს არ იყო
საკმარისი. სკოლის მეშვეობით,
გამოცდისა და გასაუბრების შემდეგ,
ათი თვის მანძილზე ემზადება პიროვნება მოსამართლეობისთვის.“
სასამართლოში განსახილველ
საქმეთა გაჭიანურება ერთ-ერთი
პრობლემა იყო სასამართლო სისტემაში. საპროცესო კოდექსში განხორციელებული ცვლილების თანახმად,
მოწესრიგდა და დარეგულირდა
ვადები, მაქსიმალურად შემცირდა
ის ბერკეტები, რაც საქმეს აჭიანურებდა. დღეს, კოტე კუბლაშვილის
ინფორმაციით, სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული საქმეები დაახლოებით 12 თვის ვადაში
მთავრდება, სამოქალაქო საქმეები
კი 16 თვის ვადაში. ამ მონაცემებით
საქართველო ევროპის ქვეყნების
ხუთეულშია.
30 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა სასამართლოს შენობების მოსაწესრიგებლად და თანამედროვე
ტექნოლოგიების დასანერგად.
იწერება სასამართლო პროცესები,
დაინერგა საქმის წარმოების ელექტრონული პროგრამა ადმინისტრა-

ციულ და სამოქალაქო საქმეებზე.
პირველი ინსტანციის სასამართლოს
ყველა გადაწყვეტილება 24 საათში
მოსამართლის ხელმოწერით იტვირთება ვებ-გვერდზე. სასამართლოს შეუძლია ზემდგომ ინსტანციას
ელექტრონულად გადაუგზავნოს
საქმის მასალები. ეს პრაქტიკა
მსოფლიოს ათ სახელმწიფოშია
დანერგილი.
ევროკავშირის სადამკვირვებლო
მისიის შეფასებით, სისწრაფისა და
ეფექტურობის კუთხით საქართველოს სასამართლო სისტემა ერთერთი გამორჩეულია.
სამოქალაქო საქმეებზე ორი
წლის წინ დაინერგა მედიაცია. უცხოეთში მოსახლეობა ძირითადად
სწორედ მედიაციაში მიდის, რადგან
იქ შედეგს ხედავს. ფაქტობრივად,
მხარეები სასამართლომდე ერთმანეთს ვერ ელაპარაკებიან და მოსამართლეც სასამართლო პროცესის
დროს ვერ ერევა.
ორი წლის მანძილზე 12 საქმიდან
8 შემთხვევაში მორიგდნენ მხარეები.
მედიატორმა გაარკვია მოდავეები
და შეთანხმდნენ ძალიან მარტივად.
ორივე მხარე დარჩა კმაყოფილი.
მედიაცია მხოლოდ სამოქალაქო
დავებზე ვრცელდება. საქართველოში სულ 16 მედიატორია.
სამომავლოდ, კოტე კუბლაშვილის
თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია მოსამართლეებისთვის კარგი საპენსიო
სისტემის შექმნა. მისივე განცხადებით,
არის ხარვეზები დასაბუთებულობის
ხარისხში. მწვავედ დგას მოსამართლეთა რაოდენობის საკითხი.
ნინო კაპანაძე

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიამ რეკომენდაცია გაუწია
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიამ
(თავმჯდომარე კობა ლურსმანაშვილი) ვაკანტურ თანამდებობზე
საჯარო მოხელეთა დასანიშნად
რეკომენდაციები შეიმუშავა.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწედ დასანიშნად კომისიამ რეკომენდაცია გაუწია ქეთევან ლურსმანაშვილს; ხოლო საკრებულოს
მთავარ სპეციალისტად იურიდიულ
საკითხებში - ზაალ ორბელაძეს.
კომისიამ გამგებლის წარმომადგენლად ხევში რეკომენდაცია
გაუწია გელა კოპაძეს;
გამგებლის წარმომადგენლად
ხუნევში - კონსტანტინე ლომიძეს;
ღორეშაში - იური მჭედლიძეს;
წიფაში - მაია გაჩეჩილაძეს;
წყალაფორეთში - მურმან არჯევანიძეს;
ხიდარში - ბადრი ბერაძეს;
საღანძილეში - კობა ყრუაშვილს;
ნადაბურში - ზურაბ შუბითიძეს;
მოლითში - სპარტაკ ლაცაბიძეს;
ლეღვანში - პაატა ბურჯანაძეს;
კიცხში - გია ჩხიკვაძეს;
ზვარეში - ბერიკა ტალახაძეს;
ვახანში - ზვიად არევაძეს;
დაბა ხარაგაულში - პაატა ფცქიალაძეს.
კომისიამ გადაწყვიტა, რომ დამატებით იმსჯელოს ფარცხნალის
ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად
პრეტენდენტის გამოსავლენად.
ასევე დამატებით განიხილება ლაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში
გამგებლის წარმომადგენლის კანდიდატურა.
სარგვეშისა და ვარძიის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლების თანამდებობები ვაკანტური დარჩა
გასაუბრებაზე პრეტენდენტების
გამოუცხადებლობის გამო. ვაკანტურია გამგებლის წარმომადგენლების
თანამდებობები ბორითსა და ბაზა-

ლეთში, ვინაიდან კომისიამ არ გასცა
რეკომენდაციები.
გამგეობის ინფრასტრუქტურისა
და კეთილმოწყობის სამსახურის
ინფრასტრუქტურის განვითარების
განყოფილების წამყვან სპეციალისტად ინფრასტრუქტურის საკითხებში
კომისიამ რეკომენდაცია გაუწია დავით პავლაძეს;
ამავე სამსახურის მთავარ სპეციალისტად კეთილმოწყობისა და
დასუფთავების საკითხებში - გიზო
მიქიაშვილს;
ამავე სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების
უფროსად - დავით თხელიძეს;
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვებისა და
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსად
- ზურაბ იჩქიტიძეს;
ამავე სამსახურის ბუღალტრული
აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილების წამყვან სპეციალისტად
საბუღალტრო საკითხებში - ია ტაბატაძეს;
ამავე სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების
განყოფილების უფროსად - ინგა
ჭიპაშვილს;
ამავე სამსახურის საფინანსო-სახაზინო და საბიუჯეტო განყოფილების წამყვან სპეციალისტად სახაზინო
და საბიუჯეტო დაგეგმარების საკითხებში - ლალი ჭიპაშვილს;
ამავე სამსახურის საფინანსო-სახაზინო განყოფილების უფროსად
- ნინო მაღლაკელიძეს;
სახელმწიფო შესყიდვებისა და
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროს სპეციალისტად მატერიალურ-ტექნიკურ
საკითხებში - მანანა გელხვიიძეს;
ამავე განყოფილების მთავარ
სპეციალისტად სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში - ზვიად ორჯონიკიძეს;
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მუნიციპალური
ქონების აღრიცხვისა და მართვის
სამსახურის სპეციალისტად ეკონომი-

კის საკითხებში - გიორგი სახვაძეს;
ამავე სამსახურის მუნიციპალური
ქონების აღრიცხვისა და მართვის
განყოფილების სპეციალისტად მუნიციპალური ქონებისა და მართვის
სფეროში - მიხეილ სეფაშვილს;
ამავე სამსახურის მუნიციპალური
ქონების აღრიცხვისა და მართვის
განყოფილების მთავარ სპეციალისტად მუნიციპალური ქონებისა
და მართვის სფეროში - ნანული
კვინიკაძეს;
ამავე სამსახურის მუნიციპალური
ქონების აღრიცხვისა და მართვის
განყოფილების უფროსად - მაია
ალავიძეს;
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის უფროს სპეციალისტად სპორტის საკითხებში - უჩა ცხადაძეს;
ამავე სამსახურის უფროს სპეციალისტად კულტურის საკითხებში
- დავით ჩადუნელს;
ამავე სამსახურის მთავარ სპეციალისტად ახალგაზრდულ საქმეთა
საკითხებში - ლელა მაჭავარიანს;
ამავე სამსახურის მთავარ სპეციალისტად განათლების საკითხებში
- ლელა შარიქაძეს;
ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახურის წამყვან სპეციალისტად ჯანდაცვის საკითხებში - თამარ
გოგოლაძეს;
ამავე სამსახურის მთავარ სპეციალისტებად ჯანდაცვის საკითხებში
- ლია ფცქიალაძესა და მაია გაჩეჩილაძეს;
ამავე სამსახურის სოციალური
დაცვის განყოფილების უფროს
სპეციალისტებად სოციალურ საკითხებში - ეკა რობაქიძესა და მირანდა
შავიძეს;
ამავე სამსახურის სოციალური
დაცვის განყოფილების მთავარ სპეციალისტად სოციალურ საკითხებში
- ნანა თხელიძეს;
ამავე სამსახურის სოციალური
დაცვის განყოფილების უფროსად ალექსანდრე ტაბატაძეს;
ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის არქიტექტუ-

რულ-სამშენებლო განყოფილების
სპეციალისტად არქიტექტურულსამშენებლო საკითხებში - თამაზ
ხარატიშვილს;
ამავე სამსახურის მთავარ სპეციალისტად ზედამხედველობის
საკითხებში - თემურ თაბუკაშვილს;
ამავე სამსახურის არქიტექტურულ-სამშენებლო განყოფილების
მთავარ სპეციალისტად არქიტექტურულ-სამშენებლო საკითხებში - გივი
კურტანიძეს;
ამავე სამსახურის არქიტექტურულ-სამშენებლო განყოფილების
უფროსად - ზურაბ ბანცაძეს;
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროს სპეციალისტად პირველადი აღრიცხვის
საკითხებში - მაია შავიძეს;
ამავე სამსახურის უფროს სპეციალისტად მობილიზაციის საკითხებში
- ლელა ჭყოიძეს;
ამავე სამსახურის მთავარ სპეციალისტად სამხედრო გაწვევის
საკითხებში - ჯემალ კალანდაძეს;
ამავე სამსახურის მთავარ სპეციალისტად პირველადი აღრიცხვის
საკითხებში - გიორგი ხახალაშვილს;
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის
სამსახურის წამყვან სპეციალისტად
შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის
საკითხებში - ინგა თურქაძეს;
ამავე სამსახურის მთავარ სპეციალისტად შიდა აუდიტისა და
მონიტორინგის საკითხებში - სავლე
შარიქაძეს;
ადმინისტრაციული სამსახურის
წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების მთავარ სპეციალისტად წარმომადგენლებთან
კოორდინაციის საკითხებში - ნელი
მდივნიშვილს;
ამავე სამსახურის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის
განყოფილების უფროსად - გრიგოლ ჭიპაშვილს;
ამავე სამსახურის საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების
მართვის განყოფილების წამყვან
სპეციალისტად საკადრო საკითხებში

- ლამარა მესხს;
ამავე სამსახურის საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების
მართვის განყოფილების მთავარ
სპეციალისტად საარქივო და საოქმო
საკითხებში - ია ტაბატაძეს;
ამავე სამსახურის საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების
მართვის განყოფილების მთავარ
სპეციალისტად საქმისწარმოების
საკითხებში - ნათელა კაციტაძეს;
ამავე სამსახურის საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების
მართვის განყოფილების უფროსად
- ნანა გიორგაძეს;
ამავე სამსახურის იურიდიული
განყოფილების მთავარ სპეციალისტად იურიდიულ საკითხებში - თამარ
სულაქველიძეს;
ამავე სამსახურის იურიდიული
განყოფილების უფროსად - ინგა
ლურსმანაშვილს;
ამავე სამსახურის მთავარ სპეციალისტად საზოგადოებასთან
ურთიერთობის საკითხებში - მაია
შათირიშვილს;
ამავე სამსახურის მთავარ სპეციალისტად საინფორმაციო მიმოცვლის საკითხებში - ნინო ფერაძეს;
ამავე სამსახურის მთავარ სპეციალისტად ხევის საზოგადოებრივ
ცენტრში - შორენა გრიგალაშვილს,
ხოლო ჯონი ხაჩიძის კანდიდატურასთან დაკავშირებით კომისიამ
საკითხი დატოვა შემდგომი მსჯელობისთვის.
კომისიამ გამგებლის მრჩევლად
გენდერულ საკითხებში რეკომენდაცია გაუწია - ინგა ბერაძეს;
გამგებლის თანაშემწედ - გივი
თავზარაშვილს.
ვაკანტური დარჩა სამხედრო
აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურში
წამყვანი სპეციალისტისა და მთავარი
სპეციალისტის შტატები.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში
გამოცხადებული 74 ვაკანტური
თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსში სულ 219 პიროვნება მონაწილეობდა.
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საკრებულოში ხელფასები გაიზარდა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები გაიზარდა. ამის შესახებ დადგენილება
საკრებულომ 5 იანვარს გამართულ
მორიგ სხდომაზე მიიღო.
2015 წლის პირველი იანვრიდან
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ხელფასი 1 700 ლარის ნაცვლად - 1 800 ლარი გახდა,
კომისიებისა და ფრაქციის თავმჯდომარეების ანაზღაურება 1 350
ლარის ნაცვლად - 1 650 ლარი,
საკრებულოს აპარატის უფროსის
1 000 ლარის ნაცვლად - 1 400
ლარი,
საკრებულოს თავმჯდომარის
თანაშემწის 750 ლარის ნაცვლად 1 100 ლარი,
მთავარი სპეციალისტის ანაზღაურება 560 ლარის ნაცვლად - 700
ლარი,
წამყვანი სპეციალისტის - 500
ლარის ნაცვლად - 650 ლარი,
მძღოლის - 500 ლარის ნაცვლად
- 700 ლარი.
აღსანიშნავია, რომ არ გაზრდილა
საკრებულოს თავმჯდომარისა და
მისი პირადი მდივნის სახელფასო
ანაზღაურება. საკრებულოს თავმჯ-

დომარის ანაზღაურება 2 360 ლარია,
მისი პირადი მდივნის - 500 ლარი.
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის, ვარლამ ჭიპაშვილის ინფორმაციით,
კომისიამ იმსჯელა ამ საკითხზე და
დაფიქსირდა განსხვავებული მოსაზრებები.
„საკრებულოს თავმჯდომარის
მოადგილის მხრიდან იყო ფრთხილი პოზიცია აღნიშნულ საკითხზე.
ამ პოზიციას მეც ვიზიარებ ნაწილობრივ, მაგრამ კომისიამ, საბოლოო
ჯამში, ასე ჩათვალა საჭიროდ,“ აღნიშნა ვარლამ ჭიპაშვილმა.
გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროს ვლადიმერ
გელაშვილის განმარტებით, უმჯობესი იყო ეს ცვლილება 2015 წლის
ბიუჯეტის დამტკიცებამდე შესულიყო
ძალაში.
„ამ ეტაპზე, შესაძლოა, ვერ გავცეთ მომატებული თანხა. უნდა
მოვიძიოთ შესაბამისი სახსრები და
ცვლილება შევიტანოთ ბიუჯეტში.
სხვაობას მიიღებთ მას შემდეგ,
როცა გვექნება თანხით ამის შესაძლებლობა,“ - აღნიშნა ვლადიმერ
გელაშვილმა.
საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა

მაღრაძის თქმით, „განსხვავებული
უნდა იყოს კომისიის თავმჯდომარეთა ხელფასები გამგეობის სამსახურების უფროსების ხელფასებისგან,
თუმცა ვფიქრობ, რომ მეტი გონივ-

რულობა უნდა გამოგვეჩინა. ბიუჯეტი
ახლახან მივიღეთ და, როგორც
ჩანს, უახლოეს ხანში ცვლილებას
განვახორციელებთ.“
„არასაპარლამენტო ოპოზიცი-

იდან“ საკრებულოს წევრის, რომან
შერგელშვილის, თქმით, საბიუჯეტო
ცვლილება ნებისმიერ დროს შეიძლება განხორციელდეს.
ნინო კაპანაძე

ხარაგაულის საკრებულოს წევრებს
ხარჯის ანაზღაურება გაეზარდათ
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 5 იანვარს გამართულ სხდომაზე ცვლილება შეიტანა საკრებულოს
წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების
განხორციელებასთან დაკავშირებული
ხარჯების ანაზღაურების წესში.
დადგენილების თანახმად, საკრებულოს სხდომებსა და მის ორგანოთა
მუშაობაში მონაწილეობის მიღების,
საკრებულოს დავალებების შესრულების, ამომრჩევლებთან შეხვედრისა
და საკრებულოს წევრის სხვა უფლებამოსილების განხორციელებასთან
დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ზღვრული ოდენობა განისაზღვრა
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული

ცენტრიდან საკრებულოს წევრის ფაქტობრივ საცხოვრებლამდე დაშორების
გათვალისწინებით და გაიცემა შემდეგი
ოდენობით:
დაბა ხარაგაულის, ბაზალეთის,
ფარცხნალის, საღანძილისა და ლაშის ადმინისტრაციულ ერთეულებში
მცხოვრებ დეპუტატებზე 400 ლარის
ოდენობით;
ლეღვანის, მოლითის, ვახანის, კიცხის, ხიდარის, ვარძიისა და წყალაფორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში
მცხოვრებ დეპუტატებზე - 450 ლარის
ოდენობით;
ბორითის, ხუნევის, ხევის, ნადაბურის, წიფას, ზვარეს, სარგვეშისა და
ღორეშას ადმინისტრაციულ ერთე-

ულებში მცხოვრებ დეპუტატებზე - 500
ლარის ოდენობით.
დადგენილება ამოქმედდა 2015
წლის პირველი იანვრიდან. ამ დრომდე
საკრებულოს წევრები (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა), ხარჯის
სახით ზემოთ ჩამოთვლილზე 100-100
ლარით ნაკლებ თანხას იღებდნენ.
ეს საკითხი საკრებულოს წევრებს
განსახილველად საკრებულოს საფინანო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე
ვარლამ ჭიპაშვილმა წარუდგინა. მისი
თქმით, ხარჯის გაზრდის მიზეზია ის,
რომ დეპუტატებს თვეში 5-6-ჯერ უწევთ
საკრებულოში კომისიის, ფრაქციისა
და საკრებულოს სხდომებზე მოსვლა.
„კომისიამ ამ საკითხზე კონსულტაცია

გაირა მუნიციპალიტეტის საფინანსოსაბიუჯეტო სამსახურთან და გამგებელთან,“ - აღნიშნა ვარლამ ჭიპაშვილმა.
მისი მტკიცებით, „რესურსი არსებობს
და საბიუჯეტო ცვლილება ხარჯების
მომატებას არ დასჭირდება.“
საკრებულოს აპარატის უფროსის,
ლენა კალანდაძის განმარტებით, 2015
წლის ბიუჯეტი არსებული ხარჯებით
დამტკიცდა და საბიუჯეტო ცვლილება
აუცილებელი იქნება.
დეპუტატ რომან შერგელაშვილის
თქმით, „არც საბიუჯეტო ცვლილების
განხორციელება არ არის პრობლემა.
კომისიის თავმჯდომარე გვეუბნება,
რომ არის საამისო რესურსი ბიუჯეტში.
როცა აღარ იქნება რესურსი, მერე

შევიტანოთ ცვლილება.“
საკრებულოს წევრმა, ქეთევან
ზუმბაძემ ფრაქციის, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, სახელით
განაცხადა, რომ ფრაქციის წევრები
უარს ამბობენ ხარჯის გაზრდაზე. ხარჯის გაზრდის წინააღმდეგია კიცხის
მაჟორიტარი დეპუტატი უჩა ბერაძე.
საკითხის კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა მაღრაძემ. მისი თქმით,
„საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის სხდომა ამ საკითხზე საკრებულოს სხდომის დაწყებამდე ჩატარდა
და გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახურთან არ იყო გავლილი.“
ნინო კაპანაძე

რისი გაკეთება დაიგეგმა 2015-2017
წლებისთვის ხარაგაულში

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულომ 2015-2017 წლებში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგიონული
განვითარების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხა დაამტკიცა.
გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და
კეთილმოწყობის სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2015
წელს დაიგეგმა:
კიცხი-ხიდარის გზის რეაბილიტაცია. პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 800 ათ. ლარი. გზის მოასფალტებაზე 672 000 ლარია გათვალისწინებული, ხოლო 2.5 კმ-ზე სანიაღვრე
არხის გასაკეთებლად - 95 ათ. ლარი.
დაგეგმილია 22 ადგილზე ცხაურებისა
და მილ-ხიდების მოწყობა, რაზედაც 33
ათ. ლარი უნდა გაიხარჯოს.
ზვარის ახალგაზრდული ბანაკის
მოწყობა. პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 300 ათ. ლარი. ჩაიდგმება
ხუთი ათსაწოლიანი კოტეჯი, ერთი ადმინისტრაციული და ერთი სასადილო
კოტეჯი. მოწესრიგდება სანიტარულჰიგიენური კვანძი, მოეწყობა ღობე 600
მეტრზე, ეზო და სათამაშო მოედანი,
მოწესრიგდება ელექტრო და წყლის
სისტემა.

ხარაგაული-ბაზალეთის გზის
რეაბილიტაცია. პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 600 ათ. ლარი.
გზის მოასფალტებაზე 510 ათ. ლარი,
სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 80 ათ.
ლარი, ცხაურებსა და მილხიდებზე - 10
ათ. ლარის გახარჯვა იგეგმება.
დაბა ხარაგაულში ღია ესტრადისა და ცენტრალური პარკის მოწყობა.
პროექტის სავრაუდო ღირებულებაა
450 ათ. ლარი. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 200 მ2 ფართობის სცენას,
შეიცვლება 100 ცალი კიდე, 500 ადამიანზე მოეწყობა სკამები, შეიცვლება
პარკის ღობე 500 მეტრზე, დაიდგმება
25 ძელსკამი, მოეწყობა ბილიკები,
გარე განათება, საბავშვო ატრაქციონები, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება
არსებულ ფანტანს და სკვერს.
დაბა ხარაგაულში მშენებარე
საავადმყოფოსა და მის მიმდებარე
დევდარიანის, გურამიშვილის, ჭიპაშვილის ქუჩებზე წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა და მიმდებარე
ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის
მოწესრიგება. გამგეობიდან მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, 200 ათ.
ლარია გათვალისწინებული წყალმო-

მარაგების სისტემისათვის: მოეწყობა
წყლის სათავე ნაგებობა, წყალშემკრები ავზი, წყლის გამწმენდი ნაგებობა,
ცენტრალური მაგისტრალი 3 კმ-ზე, 30
ტონა მოცულობის წყლის რეზერვუარი,
ქსელი და გამრიცხველიანება.
რაც შეეხება საავადმყოფოს მიმდებარე ინფრასტუქტურას, დაიგეგმა
380 მ2 გზის მოასფალტება, 150 მ-ზე
კანალიზაციის მოწყობა, მგზავრთა მოსაცდელის აგება, საავადმყოფოსათვის
სამფაზიანი ელექტროკვებისა და გარე
განათების გაკეთება. პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 50 ათ. ლარი.
ხარაგაულის ცენტრალური ბიბლიოთეკის არსებული შენობის რეაბილიტაცია. პროექტის სავარაუდო
ღირებულებაა 100 ათ. ლარი. ამ
პროექტის მიხედვით, რეაბილიტაცია
ჩაუტარდება 160 მ2 სახურავს, გაილესება და გაიღებება 520 მ2 კედელი,
მოეწყობა 250 მ2 იატაკი, მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრები, მოეწყობა
ცენტრალური გათბობა.
2016 წელს იგეგმება:
უბისა-ღორეშის გზის რეაბილიტაცია. პროექტის სავარაუდო ღირე-

ბულებაა 1 200 000 ლარი. პროექტის
ფარგლებში მოასფალტდება 20 ათ.
მ2 გზის ზედაპირი, მოწყობა სანიაღვრე
არხი 2 300 მ-ზე, ცხაური და წყალგამტარი მილი 28 ადგილზე.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში არსებული საზოგადოებრივი
დანიშნულების ობიექტებზე შშმ
პირებისთვის პანდუსების მოწყობა.
პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა
100 ათ. ლარი. მუნიციპალიტეტში
არსებულ 28 ობიექტზე მოწყობა
პანდუსი.
საღანძილეში საბავშვო ბაღის
მშენებლობა. პროექტის სავარაუდო
ღირებულებაა 150 ათ. ლარი. 20 მ2
ფართზე საბავშვო ბაღი 30 ბავშვისთვის აშენდება. მოწყობა ღობე, ეზო,
სათამაშო მოედანი, საკანალიზაციო
სისტემა, ობიქტზე მიიყვანენ წყალს 100
მეტრის მანძილიდან, ელენერგიას 50
მეტრი მანძილიდან.
ხუნევი-გედსამანიის გზის რეაბილიტაცია. პროექტის სავარაუდო
ღირებულებაა 650 ათ. ლარი. ამ
პროექტის მიხედვით, მოაფალტდება
11 ათ. მ2 გზის ზედაპირი, მოეწყობა
სანიაღვრე არხი 1800 გრძივ მეტრზე,

ცხაური და წყალგამტარი მილები 12
ადგილზე.
შშმ პირებისა და სოციალურად
დაუცველი მოქალაქეებისთვის დასაქმების ხელშეწყობა. მოეწყობა 50
შშმ პირისთვის ადაპტირებული მცირე
ზომის საწარმო. პროექტის სავარაუდო
ღირებულებაა 300 ათ. ლარი.
დაბა ხარაგაულში ქუჩებისა და ჩიხების მოასფალტება. მოასფალტდება
4000 მ2 გზა, მოეწყობა 300 გრძივი მეტრი კიუეტი, ცხაურები და მილხიდები
- 18 ადგილზე. პროექტის სავარაუდო
ღირებულებაა 250 ათ. ლარი.
2017 წელს იგეგმება:
ბაზალეთი-სარგვეშისა და მარელისის გზების რეაბილიტაცია
(თითოეულ მათგანზე სავარაუდოდ
ერთი მილიონი ლარია გათვალისწინებული);
ვახანის გზის რეაბილიტაციაზე
იგეგმება 650 ათ. ლარის გახარჯვა;
ნადაბურში საბავშვო ბაღის
მშენებლობაზე, სავარაუდოდ, 150
ათ. ლარია გათვალისწინებული. ამ
პროექტის ფარგლებში საბავშვო ბაღი
აშენდება 30 აღსაზრდელზე.

4
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულომ მხარი დაუჭირა გამგეობის თანამშრომლებისთვის ხელფასების გაზრდას. ეს საკითხი 29
დეკემბერს, საკრებულოს რიგგარეშე
სხდომაზე, განიხილეს. ხელფასების
გაზრდას, საკრებულოს უმცირესობის
წევრების გარდა, არ დაეთანხმა საკრებულოს რამდენიმე წევრი უმრავლესობიდან.
გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის, კახა გოლუბიანის
ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის
გამგებლის ხელფასია - 2 650 ლარი.
გამგებლის პირველი მოადგილის
ანაზღაურება 1 300 ლარიდან 1 700

xtvb [fhfufekb
ვის ყველაფერი და აღმოჩნდა, რომ
თურმე სკამებისთვის გვიბრძოლია.
ინფრასტრუქტურულ პროექტებში 300
ათასი ლარია გათვალისწინებული
და ამ დროს ვიმატებთ ხელფასებს.
მადლობა იმ დეპუტატებს, ვინც დღეს
უმრავლესობას წარმოადგენენ და
პრინციპულად იცავენ პოზიციებს,“ ამბობს თორნიკე ავალიშვილი.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
გამგებელ კობა ლურსმანაშვილის
განმარტებით, შტატებსა და ხელფასებს
ხელოვნურად არ ზრდიან. „ეს თავიდან
ბოლომდე დათვლილი პოზიციაა და
არანაირი საფრთხე იმისა, რომ ჩვენი
გადაწყვეტილება რომელიმე კანონ-

სამართლიანი გარემოს შექმნაა. ჩვენი
საქმიანობის შემფასებლები არიან
ჩვენი ამომრჩევლები. ამიტომ იმის
თქმა, რომ სხვა მუნციპალიტეტში
გაიზარდა ხელფასები, არ გამოგვადგება მაგალითად. მოგიწოდებთ,
რომ შევცვალოთ მიდგომა. კი ბატონო, ხელფასები გავზარდოთ, მაგრამ
ეტაპობრივად, - ჩვენი საქმიანობის
გაუმჯობესების პარალელურად.
ვიყოთ თვითკრიტიკულები. ბევრი
რამის მოგვარება ვერ შევძელით.
მომავალ წელს შევძლებთ? - შეგვიძლია კონკრეტული პრობლემის
მოგვარებისთანავე წავახალისოთ
საჯარო მოხელეები,“ - აღნიშნა ინგა
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გამგეობასა და
საკრებულოში შტატები
გაიზარდა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 29 დეკემბრის
სხდომაზე მხარი დაუჭირა გამგეობასა და საკრებულოში შტატების
დამატებას.
გამგეობის ადმინისტრაციული
სამსახურის უფროსის, კახა გოლუბიანის თქმით, საქართველოს
პარლამენტისგან მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს უფლება
აქვს დაამატოს 48 შტატი.
გამგეობამ საკრებულოს დასამტკიცებლად 42 შტატი წარუდგინა.
ადმინისტრაციულ სამსახურში
დაემატა თითო-თითო მთავარი
და წამყვანი სპეციალისტი და ოცი
უფროსი სპეციალისტი;
იურიდიულ განყოფილებაში
– სპეციალისტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში
მთავარი სპეციალისტი და ხევის
საზოგადოებრივ ცენტრში მთავარი
სპეციალისტი;
ზედამხედველობისა და არქიტექტურის განყოფილებაში – უფროსი სპეციალისტი; აუდიტის სამსახურში – უფროსი სპეციალისტი;
კულტურის სამსახურში – წამყვანი სპეციალისტი სპორტის
საკითხებში, სპეციალისტი ახალგაზრდულ საკითხებში;

ეკონომიკის სამსახურში – წამყვანი სპეციალისტი, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების
მართვის წამყვანი სპეციალისტი;
საფინანსო სამსახურში – ერთი
უფროსი სპეციალისტი, სამხედრო
აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურში – ერთი მთავარი და ორი
უფროსი სპეციალისტი;
ინფრასტრუქტურის სამსახურში
– მთავარი სპეციალისტი, უფროსი
სპეციალისტი, სპეციალისტი;
საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილებაში – მთავარი სპეციალისტი;
საქმისწარმოების განყოფილებაში – უფროსი სპეციალისტი;
ჯანდაცვისა და სოციალური
დაცვის სამსახურში – მთავარი
სპეციალისტი.
გამგებელს ეყოლება მრჩეველი
სოფლის მეურნეობის საკითხებში.
კახა გოლუბიანის ინფორმაციით, ამ შტატებზე დასანიშნი
საჯარო მოხელეები იანვარში
კონკურსის წესით შეირჩევიან.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოში დაემატა ერთი შტატი – წამყვანი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში და ერთი მთავარი სპეციალისტი ელექტრონული
საქმისწარმოების საკითხებში.

რამდენად სრულდება ხარაგაულში საარჩევნო დაპირება
- სოციალურად სამართლიანი გარემოს შექმნა
ლარამდე გაიზარდა, გამგებლის
მოადგილეების - 1 300 ლარიდან
1 600 ლარამდე, გამგეობის სამსახურის უფროსების - 1 000 ლარიდან
1 400 ლარამდე.
გამგებლის წარმომადგენლების,
გამგებლის თანაშემწის, გამგებლის
მრჩევლების გენდერულ და სოფლის
მეურნეობის საკითხებში, განყოფილების უფროსების ყოველთვიური ანაზღაურება 1 100 ლარამდე გაიზარდა.
მთავარი სპეციალისტის ანაზღაურება
560 ლარის ნაცვლად 700 ლარი
გახდა; წამყვანი სპეციალისტის - 540
ლარის ნაცვლად - 650 ლარი.
უფროსი სპეციალისტის ანაზღაურება 600 ლარია, სპეციალისტის
- 500 ლარი, გამგებლის მძღოლის
- 700 ლარი, მძღოლის - 600 ლარი,
მდივნის - 500 ლარი, კურიერის - 420
ლარი, დარაჯისა და დამლაგებლის 300-300 ლარი.
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ვარლამ
ჭიპაშვილის ინფორმაციით, კომისიამ მხარი დაუჭირა წარმოდგენილ
პროექტს, თუმცა, მისივე თქმით, რიგმა
დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს ამ
პროექტს.
დეპუტატი დემური კალანდაძე
დაინტერესდა, ხელფასების მომატების შემთხვევაში რამდენით იზრდება
სახელფასო ფონდიდან გასაცემი
თანხა. მისივე თქმით, „ჯობდა კიდევ
მეტი პროდუქტი დაგვედო და მომავალი წლიდან გვესაუბრა ხელფასების
ზრდაზე.“
დეპუტატმა აკაკი მაჭავარიანმა
სხდომაზე იკითხა, კონკრეტულად
რამდენი პროცენტით იზრდება ხელფასი თითოეულ საშტატო ერთეულზე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა
მაღრაძემ გამგებელს მიმართა, ეტევა
თუ არა მომატებული ხელფასები დამტკიცებული ბიუჯეტის პარამეტრებში
და ხომ არ აღემატება 25%-ს.
საკრებულოს ფრაქციის „ერთიანი
ნაციონალური მოძრობა“ თავმჯდომარე თორნიკე ავალიშვილმა აღნიშნა,
რომ მისი გამგებლობისას ოპოზიცია
ბრალს დებდა შტატების მატებაში.
„თურმე შტატები და ხელფასები მოსამატებელი ყოფილა. სხვანაირად უნდა
გაგვეკეთებინა ხარაგაულელებისთ-

თან წინააღმდეგობაში იქნება, არ არსებობს. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ადგილობრივი და
ცენტრალური ბიუჯეტიდან 3 მილიონ
ლარზე მეტი დაიხარჯება. კვალიფიციური კადრები კონკურსით დაიკავებენ
ადგილებს; მათი კვალიფიკაცია და
შრომა იქნება შესაბამისობაში შრომის
ანაზღაურებასთან. საქართველოს
მასშტაბით ხარაგაულში მიმდინარე
პროცესები ყველგან ფასდება დადებითად. საკმაოდ შთამბეჭდავია ის
პროექტები, რომლებიც მუნიციპალიტეტმა ბოლო ორი წლის მანძილზე
განახორციელა. ეს აღემატება ბოლო
10 წლის მანძილზე განხორციელებულ
პროექტებს, ერთად აღებულს. მიმაჩნია, რომ ეს ტემპი, რომელიც ავიღეთ,
შენარჩუნდება.
რაც შეეხება, ხელფასების პროცენტულ მატებას, ფრაქციას „ერთიანი ნაციონალური მოძრობა“ წერილობით
მოგაწოდებთ ანალიზს, რა ხელფასები იყო თქვენი ხელსუფლების დროს,
ახლა ვინ რა გრაფიკით მუშაობს და
როგორ ხელფასებს იღებს,“ - აღნიშნა
გამგებელმა.
საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა
მაღრაძის თქმით, საჯარო მოხელეები უნდა იყვნენ უზრუნველყოფილნი,
რადგან მათ წარმატებულ მუშაობაზეა
დამოკიდებული მუნიციპალიტეტის
წარმატება. „როდესაც კოალიაცია
„ქართული ოცნება“ მოდიოდა ხელისუფლებაში, გაწერილი იყო საარჩევნო
პროგრამა. ცვლილება, რასაც ადამიანები ელოდნენ, არ ითვალისწინებდა
კონკრეტული ჯგუფის პრივილეგირებულ და კომფორტულ მდგომარეობაში ჩაყენებას. ამ გადასახედიდან
რომ ვუყურებ, ვსვამ შეკითხვას, რა
შეიცვალა?! 2015 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცებისას ვიცოდით, რომ ხელფასების ზრდა იყო გათვალისწინებული, თუმცა იმ სხვაობით, როგორითაც
აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ
წარმოგვიდგინა, ჩემი აზრით, არაგონივრულია. დავიანგარიშე სხვაობა
და ხელმძღვანელ პირებზე 30-დან
40%-მდე იმატებს ხელფასის ოდენობა,
ხოლო დაბალი თანამდებობის პირების - 10-დან 15%-მდე.
საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი
ძირითადი დაპირება სოციალურად

მაღრაძემ.
დეპუტატ ვარლამ თავზარაშვილის თქმით, „სახელფასო ანაზღაურების მატება ნიშნავს იმას, რომ
ხელისუფლება მუშაობს სუფთა ხელებით. საჯარო მოხელეს უნდა ჰქონდეს
მაღალი ანაზღაურება, რომ უფრო
მეტი ენთუზიაზმით იმუშაოს ხალხის
პრობლემების გადასაჭრელად. ხარაგაულის საჯარო სამსახურებში ძალიან
კვალიფიციური ადამიანები მუშაობენ.
მაღალი ხელფასი უნდა იყოს წამახალისებელი, რომ საჯარო მოხელე არ
წავიდეს არასამთავრობო სექტორში.
როდესაც სხვის გადადგმულ ნაბიჯებზე
ვსაუბრობთ, საკუთარი გადადგმულ
ნაბიჯებზე ვიფიქროთ. აღმასრულებელი ხელისუფლება ძალიან კარგად
მუშაობს. იმერეთის და არა მარტო
იმერეთის მასშტაბით დაიმსახურა მაღალი შეფასება, მაგრამ ამის დანახვა
არ გინდათ.“
„მე, საღანძილის მაჟორიტარი
დეპუტატი, დავით კიკნაძე მხარს ვუჭერს ხელფასების ზრდას. იქ, სადაც
მაღალი ხელფასებია და ყველანაირი
კომფორტი არსებობს, არის საქმის
კეთების დიდი სურვილი. საჯარო
მოხელეს ხელფასიც სჭირდება და
მივლინებაც. მით უმეტეს, ხაზს ვუსვამთ, რომ ქვეყანაში ინფლაციაა.
მთავარია, კანონის ჩარჩოდან არ
ამოვიდეთ. საქმე მარტო ლაპარაკით
არ კეთდება,“ - ამბობს დეპუტატი
დავით კიკნაძე.
დეპუტატმა ლენა აბაშიძემ აღნიშნა, რომ „გამგეობის წარმომადგენლებმა არგუმენტირებულად
დაასაბუთეს ხელფასების მატების
აუცილებლობა. ამიტომ ჩავთვალე,
რომ არ იყო ეს რაღაც მაქსიმალური
ზღვარი და დავეთანხმე.“
დეპუტატ იუზა კელენჯერიძის
თქმით, „აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ პროექტი კანონის სრული
დაცვით წარმოადგინა. გამეხარდა,
რომ სოფლის მეურნეობის კუთხით
მრჩეველი ეყოლება გამგებელს. ეს
მნიშვნელოვანი თემაა. ბევრი რამ
გაკეთდება მომავალ წელს. მე მხარს
ვუჭერ წარმოდგენილ პროექტს.“
დეპუტატმა იური ლურსმანაშვილმა აღნიშნა, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართ გამო-

თქმული კრიტიკა მტრობად აღიქმება.
„პირიქით, კარგია თქვენთვის მუდმივად ფხიზელი თვალი. ვალდებულება
გვაქვს აღებული, რომ გაგაკრიტიკოთ
და ამას გავაკეთებ მუდმივად.“
აკრებულოს თავმჯდომარის,
ინგა მაღრაძის, მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას გამოეხმაურენ
დეპუტატები და გამგებელი.
ვარლამ თავზარაშვილი: -თქვენ
იკითხეთ, რა მოუტანა ხელისუფლებამ
ხალხს. მე გეკითხებით, თქვენს მიერ
ათი ათასი ლარი ღირებულების ბენზინის გახარჯვის შემდეგ რა სიკეთე
მოუტანეთ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. იქნებ გვითხრათ, წარმომადგენლობითი ხარჯი გაჩერებულ
მანქანებზე რატომ დახარჯეთ. თვალი
გაახილეთ და შეხედავთ კარგად, რა
გააკეთა ხელისუფლებამ. ძალიან
გვაინტერესებს, პარლამენტში ჩვენი
მაჟორიტარი დეპუტატის ქონებრივი
დეკლარაცია, - რამდენი მიიღო ორი
წლის განმავლობაში შემოსავლები
ხელფასის სახით, რა თანხა გახარჯა
მივლინებაზე და ბიუროს ხარჯში.
ვარლამ ჭიპაშვილი: -ჩვენ უნდა
ვაკონტროლოთ აღმასრულებელი
ხელისუფლების საქმიანობა. თუ მათი
სამუშაო არ იქნება პირდაპირპროპორციული მათ მიერ მიღებულ ანაზღაურებასთან, ამ შემთხვევაში უნდა
დავსვათ კითხვები და გავაპროტესტოთ. რაც შეეხება იმას, რომ გვაქვს
არაერთი დაპირება მოსახლეობისადმი და რატომ ვფიქრობთ ხელფასების
მომატებაზე, არაერთი დაპირება აქვს
ბატონ ნოდარ ებანოიძეს მოსახლეობის მიმართ. გამაჩერეს ამასწინათ
ქროლში და მკითხეს, ქარხანა რომ
უნდა აშენებულიყო, სად არისო.
ჩვენ პარლამენტარს სულ ვეღარ
ვხედავთო. რას ვაკეთებთ ჩვენ, როცა
სხვისკენ ვიშვერთ ხელს? იმას ვფიქრობთ, რომ ჩასაფრებულები ვართ,
როგორ ვიპოპულისტოთ. ბევრი
მინახავს პოპულარული, მაგრამ არა
რეიტინგული. ეს სხვადასხვა რამეა.
ბოდიშს ვუხდით ბაზალეთის ამომრჩეველს, რომ ინგა მაღრაძეს მხარი
დავუჭირე საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე. შევცდი და ამას
მომავალში გავითვალისწინებ. თქვენ
მაღალი ხელფასიც უნდა აიღოთ,

ს

კომფორტული მანქანით ისარგებლოთ, კომფორტულად იცხოვროთ
და თან ეძებოთ უარყოფითები.
-თუ არ მოგწონთ კურსი, რომელსაც ხელისუფლება ატარებს, ხელს
ნუ უშლით, - მიმართა საკრებულოს
თავმჯდომარე ინგა მაღრაძეს გამგებელმა კობა ლურსმანაშვილმა,
- თქვენი ყოველდღიურობა რამდენად არის შესაბამისობაში იმასთან,
რასაც იღებთ. ხელისუფლებისადმი
თქვენს დამოკიდებულებას ჯობია
გადახედოთ. თუ არ ეთანხმებით, ან
წინააღმდეგობაში ხართ ხელისუფლების კურსთან, შეგიძლიათ ვაჟკაცური
ნაბიჯი გადადგათ.
თქვენ თუ არ მოგწონთ აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა, არც მე ვარ აღფრთოვანებული
საკრებულოს მუშაობით. წესრიგს
ვერ ამყარებთ სხდომაზე. ერთ-ერთი
უსუსტესი სპიკერი ხართ. ამას, ალბათ,
დეპუტატებიც გაიზიარებენ. დეპუტატების თვალთახედვიდან იყოთ ძლიერი, - ჯობია ამაზე იმუშაოთ და არა
აღმასრულებელი ხელისუფლების
კრიტიკაზე; რომლის ნაწილიც თქვენც
ბრძანდებით და არ ხართ ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენელი.
ძალიან კარგი სიტყვები გაქვთ
თქვენ - ამომრჩეველი აფასებს, ვინ
როგორ მუშაობსო. მივანდოთ ეს
საკითხი ამომრჩეველს და მანამდე
ერთმანეთს შევეჯიბროთ საქმის კეთებაში. ამომრჩეველმა შეაფასოს,
როცა არჩევნები მოვა, - ვინ უკეთ
გააკეთა რაიმე.
ინგა მაღრაძე: -ტყუილია, რომ
ხელისუფლების კურსს არ ვიზიარებ.
მე არა ვარ ოპოზიციაში, მაგრამ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით
მაქვს ჩემი პოზიცია.
საკრებულოს წევრების, აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და მაჟორიტარი დეპუტატის დიდი წვლილია
იმაში, რაც გაკეთდა ხარაგაულში.
საჯარო სამსახურში დასაქმებულს
სჭირდება კიდევ სხვა პასუხისმგებლობა ხელფასთან ერთად და
სხვა გულისხმიერება. საკრებულოს
საქმიანობის წარმართვაში თუ რამეს
არასწორად ვაკეთებ, იმსჯელეთ. მე
ანგარიშით წარვდგები თქვენს წინაშე.
ნინო კაპანაძე

რას ამბობს ხალხი

გამგეობასა და საკრებულოში ხელფასების ზრდის, პრემიების გაცემის
წესისა და ავტომანქანის სამხარეო ადმინისტრაციისთვის შესაძლო გადაცემის შესახებ ინფორმაციები, გაზეთში გამოქვეყნებამდე ვებგვერდით chkh.org
გავავრცელეთ.
გთავაზობთ მოქალაქეებისგან ვებგვერდსა და სოციალურ ქსელში Facebook
გაკეთებულ რამდენიმე კომენტარს:

მარინა გოგოლაძე: -ღმერთმა
შეარგოს ყველა ხარაგაულელს
გაზრდილი ხელფასები. ალალია
მათზე ყველა სიკეთე. ჩემ თემურის
ხარაგაულის კენჭიც კი უყვარდა...
წინსვლა და წარმატებები ყველას.
კობა ბერაძე: -„ზატო,“ კორუფციას
დედა აღარ ეყოლება! თუმცა მოსაპარიც აღარაფერი დარჩება!  
ზურაბ მაჭავარიანი: -თანამშრომლების მიმართ ასეთი ყურადღებიანი და მზრუნველი გამგებელი ხარაგაულს ჯერ არ ჰყოლია. ჯერ თავო
და თავო… ჯერ საკუთარ თავზე თუ
არ იზრუნე, სხვაზე ვერ იზრუნებ.
მერე რა, რომ ხარაგაულის ბიუჯეტი
გამგეობის ბიუჯეტად გადაიქცა.
თაკო ძიძიგური: -სკამები რას
უშვრება ამ ხალხს… მანამდე რომ
წიკვინებდნენ, არიქა, ქვეყანა გვექცევაო, დასხდნენ სკამებზე და მიეცნენ
ლხენას. ახლა აშენებულია ქვეყანა?
თქვენი ოცნება ასრულებულა, ბატონებო, მაგრამ ფრთხილად, ძალიანაც
არ გაერთოთ ფულის თამაშით...
ზურა ეკა: -იცით რა ხდება ხარაგაულში? ოჯახებია, ასი ლარის შემოსავალი არ აქვთ და ესენი ათასებზე
ლაპარაკობენ. ასე ვზრუნავთ საკუთარ მოსახლეობაზე... რას ვიზამთ,
დრონი მეფობენ და არა მეფენი.
ლია ფოფხაძე: -ხარაგაულის
გამგეობის ჯიპი თუ წყვეტს სამხარეო
ადმინისტრაციის პრობლემებს, მთავრობას რომ გადასცეთ ეს ჯადოსნური
ჯიპი, არ აჯობებს?! მაგას „ახევა“
ჰქვია, ძამია...
ისე, რა აზარტი ყოფილა ეს პრემიის აღება...
დათო გელაშვილი: -არ უნდა
გადასცეთ. ქუთაისს უფრო სჭირდება
მაღალი გამავლობის ჯიპი თუ ხარაგაულს, ეს რელიეფიდანაც ჩანს.
კობა კურტანიძე: -დღეს ყველა
სკამისთვის იბრძვის. თქვენ თუ კომფორტს შეიქმნით, მე არ მეწყინება,
მაგრამ გთხოვთ, ხალხი არ დაგავიწყდეთ, - ვინც თქვენ აგირჩიათ.
არჩევის შემდეგ რატომღაც გავიწყდებათ ხოლმე ხალხი...
მაია შავიძე: -უსამართლობის
წინააღმდეგ ვიბრძოდი. არაფერი
შეცვლილა ქვეყანაში, პირიქით...
ვაგრძელებ ბრძოლას.
ნანი არევაძე: -მათი ხელფასის
მომატებით მოსახლეობას რა მოემატა?
მარინა გოგია: -ამომრჩევლის
აზრი აინტერესებს ვინმეს? გადარეულია ხალხი სიხარულით, ამაზე
ვოცნებობდით ზუსტადო...
თორნიკე ბლუაშვილი: -ქალბატონო ინგა, კარგი ქალბატონი ხართ
თქვენ, - მართალი და გულწრფელი.
სამწუხაროდ, სხვებზე ვერ ვიტყვი
იგივეს.
შორენა ბერაძე: -ახდა ზოგიერთების ოცნება. პრემიები - რაში?
- ააყვავეს ხარაგაული? კარგია, თუ
ასეა.
ციცი ბარბაქაძე: -მხოლოდ სხვისი
ცხოვრებით რომ ცხოვრობთ, ხალხო, ყველას გაქვთ საშუალება იმუშაოთ. მგონი, არავისთვის ყოფილა
შეზღუდვა გამოცდების ჩასაბარებლად. ვინც ჩააბარებს და ავა მაღალ
საფეხურზე, უნდა დაუფასდეს კიდეც.
არა მგონია, ხარაგაულს სალაპარკო ჰქონდეს რამე, წინა წლებთან
შედარებით. უბრალოდ, დანახვა
არ გინდათ კარგის, - სულ ეგაა...
ფიქრობთ, ცუდი როდის თქვან, რომ
შემდეგ ყველა ერთხმად ახმაურდეთ. ვინმემ დახმარება სთხოვეთ
და ყურადღება არავინ მოგაქციათ?
ვინმემ უზრდელად მოგმართათ?
ვინმემ რამე წაგართვათ? თავის
საქმეს პირნათლად ასრულებს ეს
ხალხი და დამსახურებულად იღებენ
ანაზღაურებას. ჯობია საკუთარ ჯიბეში
იყურო და ხურდები თვალო, ვიდრე
სხვისი ჯიბისკენ გაგირბოდეს თვალი.
შორენა ბერაძე: -ჯერ ხალხს
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შეუსრულონ დანაპირები და მერე
იფიქრონ ხელფასების ზრდაზე როგორც ზემოთ, ისე მუნიციპალიტეტის
დონეზე. აბა, რას ვერჩოდით წინა
ხელისუფლებას, მადა მათაც კარგი
ჰქონდათ.
ციცი ბარბაქაძე: -ყველაფერი გაკეთდება... არა მგონია, ერთ წელში
ქვეყანა ყვავდებოდეს.
შორენა ბერაძე: -რა ერთ წელზეა
ლაპარაკი, სამ სოფელში ჩამოვდივარ ზაფხულობით და არც გზა
მხვდება არსად, არც წყალი. ბუნებრივ გაზზე ხომ აღარც ვოცნებობ.
ელემენტარული პირობები უნდა
შეიქმნას, რომ ზაფხულობითაც არ
დაიცალოს სოფლები.
რაც მეტი ხარაგაულელის ოჯახში
შევა ზედმეტი ფული, ვინც მიცნობს,
იცის, რომ არ მეწყინება...
ვაქტიურობდი წინა ხელისუფლების დროს, ლამის რევოლუცია
მოვუწყვე ავალიშვილს. ახლა თან
მრცხვენია, ასე რომ გამაწბილეს
ახლებმა, თან ვფიქრობ, - ახლა
გამოასწორებენ და დაიწყებენ მოქმედებას, ან ახლა... ამ ზაფხულს წყალი
თუ არ დამხვდება და გზა საქარიქედზე, გადავდებ გვერდზე მორიდებას.
თუ გინდ, ყოველთვე გიზრდიათ
ხელფასები, მაგაზე არაფერი ვთქვა,
მაგრამ რაც ხალხს დაპირდით,
ნაწილი მაინც შეუსრულეთ... წინა
გამგებლის სიგრძე-სიგანე კი არავის
დაუწუნია - სოფლებს არ აქცევდა
ყურადღებას...
ხელფასის გაზრდითა და პრემიით სტიმული უნდა მისცე მას, ვინც
საქმეს 100%-ით თუ არა, 60-ით მაინც
აკეთებს. ხელისუფლების შეცვლის
მერე სოფლებში არაფერი შეცვლილა, - ე. ი. არაფერი გაკეთებულა.
სტიმული ამ შემთხვევაში უკუქმედებას გამოიწვევს, - მაინც ავიღებ და
რატომ გავაკეთო?
ზურაბ მაჭავარიანი: -საქარიქეთში, იგორეთსა და ბორში მცხოვრებლებს აწუხებთ უგზოობა. 30 წლის
წინ დადიოდა ავტობუსი ხარაგაულიიგორეთის მიმართულებით. დღეს
საქარიქეთი- იგორეთი-ბორის გზის
მონაკვეთი დამშრალი მდინარის
კალაპოტს უფრო ჰგავს, ვიდრე
სოფლის ცენტრალურ გზას.
მალხაზ კუპრაძე (საფრანგეთიდან): -უკუღმა ნუ ცდილობთ ჩარხის
დაბრუნებას. ასე ნამდვილად არ
ხდება ევროპაში, თუ დამიჯერებთ.
აქ ხალხს თუ მოშივდა, ყველაფერი
აზრს კარგავს. მად ხალხს შია.
ინგლისში ვიყავი სტუმრად. ავტობუსით ვიმგზავრეთ. ფერმებში,
ნათესებს შორისაც კი ასფალტია
დაგებული, დედის სულს ვფიცავარ.
რა წყალზე და გაზზე, გზასა და კანალიზაციაზეა ლაპარაკი.
ალტერნატივაა გამოსაკვეთი! რა
თქმა უნდა გუნდი, რომელიც გააფთრებული დაიცავს ალტერნატივას!
წინააღმდეგ შემთხვევაში ამომრჩეველი კიდევ უფრო ჩაიქნევს ხელს
და არც ამომრჩეველის იმედი უნდა
ჰქონდეს ვინმეს!
ძალიან მკაფიოდ ჩანს ბიუჯეტის ფულით საჯარო მოხელეების
მოთაფვლის მცდელობა (წარმატებითაც), რათა თავის დროზე მათაც
გადაიხადონ კონკრეტული ადამიანების მიმართ. ეს თვითმმართველობას
რაში არგია? ხელფასი როდის და
სად არის საკმარისი? ხარაგაულის
მოსახლეობის უმრავლესობა უკიდურეს გაჭირვებაშია. ამას აქედან კიდევ
უფრო ვხედავ. ძალიან ვწუხვარ.
მარინა გოგია: -საზოგადოება
ინერტულია, თავის შეწუხება არავის
უნდა. ადამიანების აზრი რომ გამოვხატე, ცინიკური პასუხი მივიღე და
მეც ხელი ჩავიქნიე. ჩვენი ბრალია,
- როგორ მთავრობებსაც ვიმსახურებთ, ისეთი გვყავს.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს ფრაქციის – „ქართული
ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“ – თავმჯდომარე ვარლამ თავზარაშვილმა 5 იანვარს გამართულ
საკრებულოს სხდომაზე კოლეგებს
მიმართა. „ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ და დეპუტატებს მინდა ვკითხო
რჩევა, როგორ მოვიქცე. თექვსმეტკაციანია ჩემი ფრაქცია და იმის მიუხედავად, რომ კატეგორული მოთხოვნა
დავაყენე იმ ადამიანის წინაშე, ვინც
უნდა მოაგვაროს ჩემი პრობლემა, საკითხი დღემდე მოუგვარებელია. მაქვს
უამრავი საქმე და სამუშაო. სხვებისგან
განსხვავებით, არ ვეძებ გაბრაზებულ
და განაწყენებულ ადამიანებს, ვეძებ
გაჭირვებულ ადამიანებს, რომ მას
დახმარება გავუწიო და ვიმუშაო. არ
მაქვს სამუშაო პირობები, არ მაქვს
ოთახი,“ – აღნიშნა დეპუტატმა.

საკითხი. სიტყვა აბსურდულს იმიტომ
ვხმარობ, რომ თუ რამეა ამ ქვეყანაში
გამჭვირვალე, სწორედ დეპუტატის
ბიუროსთან დაკავშირებული თემებია.
პირველი იმიტომ, რომ პარლამენტის
აპარატში ბარდება ყოველკვარტალური და ყოველწლიური სრული
დოკუმენტური მასალა, მათ შორის
ყველა დოკუმენტის ასლი. ამასთან
ხარჯების დიდი ნაწილი (ხელფასები,
დარიცხვები) იწარმოება უშუალოდ
პარლამენტის ცენტრალური აპარატისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯებია და
მისი ხარჯვა განსხვავებული რეჟიმით
ხდება (მაგალითად, როგორც გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები,
მათ შორის სტუმრების გასტუმრების
ხარჯები, რომლის ამსახველ დოკუმენტაციაში მრავლად ნახავთ, ვთქვათ
ასეთ ჩანაწერებს: „წიწილი “, ან „მწვადი

როა და მოთხოვნის შემთხვევაში ყველას
მიეწოდება) და განთავსდება ბიუროს
ვებ-გვერდზე და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის facebook გვერდზე.
უფრო მეტიც, ყველა დოკუმენტი დასკანერდება და იმავე მისამართებზე იქნება
განთავსებული. კარგი იქნება, თუკი
მსგავსი ქმედება განხორციელდება გამგეობისა და საკრებულოს მსგავსი ფუნქციის ხარჯებთან (წარმომადგენლობითი
ხარჯები) დაკავშირებით. ამასთან შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს ბიუროების მონიტორინგი განახორციელდა
არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ და შედეგები დაიბეჭდა
ცენტრალურ და ადგილობრივ მედიაში.
რაც შეეხება ბიუროს ოფისს, ამჟამად ხარაგაულის მაჟორიტარი
დეპუტატის ბიურო სარგებლობს
საქართველოს პარლამენტის აპარა-

რას ითხოვს ფრაქციის
თავმჯდომარე

მან საკრებულოს თავმჯდომარეს
მიმართა, რომ დღეიდან ის მის ოთახში დაიკავებს ადგილს და სხდომების
ჩატარების დროს დიდი სიამოვნებით
დაუთმობს.
„თქვენ რომ ყოფილიყავით ოთახის
გარეშე, ხომ სასწრაფოდ მოაგვარებდით ამ საკითხს. ხომ გარემონტდა
სასწრაფოდ მაჟორიტარი დეპუტატის
ოთახები, არანაკლებად არჩეული ვარ
მეც და მჭირდება სამუშაო პირობები.
მაჟორიტარ დეპუტატს ქუთაისშიც აქვს
და აქაც ოთახები და მე ერთი ოთახი
არ მეკუთვნის?“ – განაცხადა ვარლამ
თავზარაშვილმა.
საკრებულოს წევრმა „არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან,“ რომან შერგელაშვილმა ვარლამ თავზარაშვილს
მიმართა – „კოდექსით პირდაპირ არის
გაწერილი, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ
შემთხვევაში.“
დეპუტატ ვარლამ ჭიპაშვილის თქმით, ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობის“ ოთახი დიდი ხანია
დაკეტილია და ფრაქციას „ქართული
ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“ შეუძლია მისი გამოყენება.
„კენჭისყრაში არ მონაწილეობენ,
კომისიის სხდომაზე არ დადიან.
ოპოზიციას რომ ვუსვამთ თავზე ხელს,
დემოკრატიულად ვიცხოვროთ, კი
ბატონო, მაგრამ ყველას გვინდა თანაბარი პირობები,“ – აღნიშნა ვარლამ
ჭიპაშვილმა.
საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა
მაღრაძის თქმით, საკრებულოს ნამდვილად ესაჭიროება დამატებითი ფართი. მან მუნიციპალიტეტის გამგებელს
მიმართა, რომ გამოათავისუფლოს მესამე სართულზე ის ორი ოთახი, სადაც
გამგეობის სამსახურია განთავსებული.
ინფორმაცია 5 იანვარს „ჩემი
ხარაგაულის“ ვებგვერდზე
www.chkh.org გამოქვეყნდა.
გთავაზობთ პარლამენტარ ნოდარ
ებანოიძის განმარტებას, რომელიც
ინტერნეტითაც გავრცელდა:
ძალიან ვწუხვარ, რომ განმარტება
მიწევს ისეთ აბსურდულ თემებზე, როგორიცაა პარლამენტის მაჟორიტარი
წევრის ბიუროს ხარჯები და ოფისით
სარგებლობასთან დაკავშირებული

ეს

ღორის“ და ა.შ. თუმცა აქ ვერ დაადასტურებთ ეს ხარჯები მართლა ოფიციალურ სტუმრებზეა, თუ ნაცნობ-მეგობრებზე და ასეთი თანხები მრავალი
ათასი ლარია ხარაგაულის ბიუჯეტში).
როგორც ზემოთაც აღვნიშნე, ბიუროს
ხარჯები მუდმივად კონტროლდება.
ხარაგაულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პარლამენტს დეკემბრის
ბოლო რიცხვებში წარუდგინა მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს სახსრების ერთი წლის ხარჯვის ანგარიში,
რომელსაც გთავაზობთ გასაცნობად:
2014 წელს ხარაგაულის ბიუროსთვის პარლამენტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 60 000
ლარი, აქედან: ბიუროს თანამშრომლებისათვის გაცემულმა სახელფასო
თანხამ შეადგინა 28 020 ლარი 40
თეთრი. 2014 წელს ბიუროს ფუნქციონირებისათვის ჩარიცხული თანხაა
31 979 ლარი 60 თეთრი, საიდანაც
ათვისებულია 28 149 ლარი 10 თეთრი.
აუთვისებელი თანხაა - 5 637 ლარი და
24 თეთრი. 2013 წლიდან 2014 წელს
გადმოყოლილი ნაშთი შეადგენს 1 806
ლარს 77 თეთრს.
ყველა მაჟორიტარს თანხა ამ
ოდენობით გამოეყოფა და აქედან
იფარება ყველა ხარჯი, მათ შორის
ისეთიც, რაც არამაჟორიტარ წევრზე
პარლამენტის აპარატის ხარჯებიდან
იფარება (მაგალითად, თანაშემწის
ხელფასი, სასაუბრე ბარათები, საწვავის ხარჯი და სხვ.), რაც სოლიდური
თანხაა და ბიუროს ხარჯებიდან გადის.
გარდა ზემოაღნიშნულისა, იანვრის
ბოლომდე პარლამენტის აპარატს წარედგინება 2014 წლის მეოთხე კვარტლის ანგარიში და ნაწარმოები სრული
დოკუმენტური მასალის ასლები. ამავე
ვადაში წარვადგენთ წლიურ ფინანსურ
ანგარიშს. დამატებით მინდა გაცნობოთ, რომ ცენტრალური აპარატი
ყოველი წლის ბოლოს ახორციელებს
ყველა ბიუროს ინვენტარიზაციას, რაც
ხარაგაულის ბიუროში დეკემბერში
დასრულდა, რის შედეგად რაიმე
სხვაობა არ გამოვლენილა.
სრული კვარტალური და წლიური
ანგარიშგების შემდეგ ყველა ანგარიში
გასაჯაროვდება (თუმცა იგი ახლაც საჯა-

ტისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს
შორის უზუფრუქტის ხელშეკრულების
საფუძველზე აღებული სამი სამუშაო
ოთახით, რომლის საერთო ფართი
შეადგენს 74.384 მ2 (ყოფილი სადაბო
საბჭოს შენობა), რომლის მოსარგებლე საქართველოს პარლამენტია.
ხარაგაულის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო აღნიშნული ფართის
ფლობამდე სარგებლობდა მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში 4
სამუშაო ოთახით, რომლის საერთო
ფართი შეადგენდა 102.8 მ2 ანუ,
თითქმის 30 კვადრატული მეტრით
მეტს. აღნიშნული ფართის შეცვლა
განხორციელდა იმის გამო, რომ
მუნიციპალიტეტი საჭიროებდა დამატებით ფართს და სწორედ გამგეობის
ინტერესში იყო ასეთი ცვლილება.
ალტერნატიულ ფართში გადასვლამდე, მაჟორიტარი დეპუტატის
ბიუროს ოთახები (მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული შენობაში მდებარე
4 ოთახი) გარემონტდა და კეთილმოეწყო პარლამენტის მიერ გამოყოფილი თანხებით. უახლოეს ხანში
სხვა დატვირთვაც მიეცემათ მსგავს
ოფისებს, რადგან განსაზღვრულია
კომიტეტების გასვლითი სხდომების ადგილებზე გამართვა. კვლავ
ვიმეორებ, რომ მნიშვნელოვანია
პარლამენტის ოფისების ადგილებზე
გაძლიერება, რადგან ჩვენ საპარლამენტო მოდელის ქვეყანა ვართ და
საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება პირველი რიგის ამოცანაა.
ბევრმა იცის, რომ ადმინისტრაციულ
შენობაში გამოყოფილი, ყველაზე
დიდი ფართის ოთახში განთავსებული იყო საკონფერენციო დარბაზი
(რომელსაც ყველაზე ხშირად სწორედ მუნიციპალური სამსახურები
იყენებდნენ) და ეს შეგნებულად გავაკეთეთ, რადგან კარგად გვახსოვდა
წინა წლების პრაქტიკა, როდესაც
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს პრეზენტაციებისათვის ადგილის გამოყოფაზე ყველა უარით ისტუმრებდა.
ეს ფართი არაა მაჟორიტარის პირადი საკუთრება და მისით შემდგომში
კვლავ პარლამენტი და შესაბამისად
შემდეგი მაჟორიტარი ისარგებლებს.
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საიდან მოდის სილამაზე ანუ დოდო ჭიჭინაძე ხარაგაულში
ერთმა ფრიად განათლებულმა
ახალგაზრდამ ჩემთან საუბარში
განაცხადა, არ ვიცი ვინ იყო აკაკი
ხორავაო. შევცბი, ნუთუ ეს ბუმბერაზი მსახიობი, გიორგი სააკაძის,
ოტელოს (სხვაზე რომ არაფერი
ვთქვათ) როლების შემსრულებელი არ უნდა ახსოვდეს თაობებს?
თუ ასე განათლებულმა ახალგაზრდამ არ იცის, სხვებს რაღა
მოეკითხებათ-მეთქი, გავიფიქრე
უნებურად.
ჩვენი ვალია, ასეთი პიროვნებების სახელები, როგორიც აკაკი
ხორავაა შემოვუნახოთ თაობებს.
ჩვენც მოვიგონოთ და ახალგაზრდებსაც დავახსომოთ.
ამჯერად ულამაზეს ქართველ
მსახიობზე, საქართველოს სახალხო არტისტ დოდო ჭიჭინაძეზე მინდა გიამბოთ. მასთან
შეხვედრის ისტორია მახსენდება,
ისეთი შთამბეჭდავი, რამდენიმე
ათეული წლის შემდეგაც რომ არ
გავიწყდება.
მოსწავლე ვიყავი. აფიშით შევიტყვე, რომ ხარაგაულში საგასტროლოდ მარჯანიშვილის თეატრი
ჩამოდიოდა და რაც ყველაზე სასიხარულო იყო, მსახიობებს შორის
იყო დოდო ჭიჭინაძე. მე და ჩემი
მეგობრები არ ვიყავით განებივრებულები ცნობილი მსახიობების
ხშირად სტუმრობით. უზომოდ
გვიყვარდა ხელოვნება, სულმოუთქმელად ველოდით ახალ
ფილმებს. ჟურნალ - გაზეთებიდან
ჩვენთვის საყვარელი მსახიობების
ფოტოებს ვჭრიდით და ალბომს
ვაკეთებდით.
ეს მოლოდინი ნამდვილი ზეიმი
იყო ჩემთვის. ხუმრობა ხომ არ
იყო, თვითონ დოდო ჭიჭინაძე
მოდიოდა. იგი უკვე ძალზე პოპულარული იყო, რომ არაფერი
ვთქვათ მის სცენურ როლებზე,
უკვე ნათამაშები ჰქონდა ფილმებში „დავით გურამიშვილი“,
„ბედნიერი შეხვედრა“, „ჭრიჭინა“.
მრავალჯერ ვნახულობდით ამ

ფილმებს, იდეალს ვეძებდით
მსახიობის მიერ შესრულებულ
როლებში. მე და ჩემი მეგობრები
იმ ასაკში ვიყავით, როცა გოგონა
(აქვს თუ არა საამისო მონაცემები)
მსახიობებზე ოცნებობს. წარმოიდგინეთ ჩვენი განცდები.
და აი, ნანატრი დღეც მოახლოვდა. მთელი რაიონი ელოდა
საყვარელ მსახიობებს. მოსწავლე-ახალგაზრდობის (მაშინდელი
პიონერთა) სახლს მსახიობთან
შეხვედრის თავისი გეგმა ჰქონდა.
სპექტაკლის შემდეგ, მეორე დღეს,
მოსწავლეთა დელეგაცია (რომლის შემადგენლობაში მეც ვიყავი)
სასტუმროში ეწვეოდა დასს, სამახსოვრო საჩუქრებს გადავცემდით
და სახელდახელო კონცერტს
გავუმართავდით.
დოდო ჭიჭინაძისთვის საჩუქრად ლამაზი წიგნი შევარჩიე და
გულთბილი წარწერა გავუკეთე.
მე და ჩემმა მეგობრებმა შევიტყვეთ მსახიობების ჩამოსვლის
დრო და სადგურისაკენ გავემართეთ. გზაში შევხვდით მომავალ
მსახიობებს, მათ შორის ლაღად
მოდიოდა დოდო, უეცრად საოცრება მოხდა, განათდა ქუჩა, ენით

უთქმელი სილამაზე მოანათებდა.
დოდო ჭიჭინაძე მაშინ ძალზე
ახალგაზრდა იყო.
ამდენი წელიწადი გავიდა და
დღესაც კი მახსოვს, რა ეცვა.
საოცრად უხდებოდა შავი ქურქი,
თავზე კი ვარდისფერი თავსაფარი. ცნობილია დოდო ჭიჭინაძის
სიყვარული შლაპებისადმი, რომლებსაც საოცრად იხდენდა მისი
არისტოკრატული გარეგნობა,
მაგრამ მერწმუნეთ მას ყველაფერი უხდებოდა.
აღტაცებულებმა მსახიობები
კულტურის სახლამდე მივაცილეთ. შორიახლოს მივყვებოდით,
ახლოს მისვლა ვერ გავბედეთ
მოკრძალების გამო.
ჩემი მოსწავლეობის წლებში
საღამოს ღონისძიებებზე მოსწავლეებს არ უშვებდნენ და ამიტომ
სპექტაკლი ვერ ვნახე. შევიტყვე,
რომ დიდი წარმატებით ჩაიარა.
მეორე დღეს გაცივებული ვიყავი, დედამ სკოლაში არ გამიშვა.
ესოდენ საოცნებო თავყრილობაზეც ვერ წავედი, ვერც წიგნი
გადავეცი დოდო ჭიჭინაძეს.
მაგრამ ჰოი საოცრებავ, ოცნება
დიდი ხნის შემდეგ მაინც ამიხდა.
ქალბატონ დოდოს „მზითვის წიგნი“ ვუსახსოვრე. ეს მოხდა ჩემი
წიგნის წარდგინებაზე მოსწავლეახალგაზრდობის სასახლეში. იგი
სიტყვითაც გამოვიდა. ამბიციურობაში არავინ ჩამომართვას, თუ მისი
სიტყვის ტექსტსაც მოვიშველიებ,
რადგან ესეც ისტორიაა. „დღეს,
როცა ახალგაზრდობამ სულიერი
თვალსაზრისით საკმაოდ ბევრი
დაკარგა, ასეთი წიგნი საოცრებაა.
ჩვენი ქალების ყველა თაობას
სჭირდება იგი. თქვენ ჭეშმარიტად
მოიხადეთ ვალი ერის წინაშე
(გაზეთი „თბილისი“, 16 ივნისი,
1998 წ.)
რას ვიფიქრებდი, რომ წლების
განმავლობაში, საყვარელი მსახიობის გვერდით, სხვებთან ერთად
მეც ვიქნებოდი. საქართველოს

მინდა ვიცოდე...
ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლმა (დირექტორი
მაია ბლუაშვილი) მიმდინარე სასწავლო წელს ბევრი საინტერესო
პროექტი განახორციელა. მათ შორის გამორჩეული იყო ერთობლივი პროექტი „პიონერფილმთან“.
სექტემბრიდან მოსწავლეახალგაზრდობის სახლთან მუშაობა დაიწყო მაია დათუნაშვილმა
პროექტით „დედაქალაქი რეგიონებს.“
გასული წლის ბოლოს ხარაგაულის კინოთეატრში მოეწყო ამ
პროექტის პრეზენტაცია სახელწოდებით „მინდა ვიცოდე.“
ქალბატონ მაია დათუნაშვილს
ყველა კარგად იცნობს როგორც
ნიჭიერ მუსიკათმცოდნეს და კულტუროლოგს, რომელსაც წლების
მანძილზე არაჩვეულებრივად
მიჰყავდა მუსიკალური გადაცემები.
ბევრი ადამიანი მოხიბლულა
მისი ტბილმოუბარი თხრობითა
და შესანიშნავი ქართულით. მათ
შორის მეც ერთ-ერთი თაყვანისმცემელი ვარ ქალბატონი მაიას
ნიჭიერებისა.
შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს,
რომ ეს მშვენიერი და ულამაზესი ქალბატონი ჩვენი რაიონის
რძალია - მისი მეუღლე სოფელ
ჩრდილიდანაა და ცოლ-ქმარი
წლის უმეტეს დროს სწორედ ამ
სოფელში ატარებენ.
ალბათ, ნიშანდობლივია, რომ

თავისი პროექტის პრეზენტაცია
ქალბატონმა მაიამ ზვარეს საჯარო სკოლის (დირექტორი ნატო
შათირიშვილი) მოსწავლეების
ძალებით მოაწყო. თუმცა, რამდენიმე მოსწავლე ხარაგაულის №2
სკოლიდანაც მონაწილეობდა.
საღამოს წამყვანმა, ქალბატონმა მაიამ სცენაზე უხმო ოცდაათამდე მოსწავლეს და თითოეულ
მათგანს ჰკითხა, - რისი ცოდნა
სურთ. მოსწავლეებმა ამომწურავად და გონივრულად უპასუხეს
შეკითხვებს ისტორიის, მუსიკის,
კინოსა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგიდან. მათ ღრმა ცოდნა
გამოაჟღავნეს. კითხვა-პასუხი
თვალსაჩინოების ფონზე მიმდინარეობდა, რაშიც მოსწავლეებს
ოპერატორი დავით კვირიკაშვილი
ეხმარებოდა. ეკრანზე გამოჩენილ
მოვლენებს მოსწავლები გონივრულად ხსნიდნენ. საინტერესო იყო
მათგან მონათხრობი, თუ როგორ
ხვდებიან ახალ წელს მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყნებში.
საღამო გაალამაზა თბილისელი სტუმრის მიერ შესრულებულმა
სიმღერებმა ქალბატონი მაიას
აკომპანიმენტით. მათ შორის ერთი
სიმღერა სტუმარმა ქალბატონ
ირინე ჩხეიძესთან ერთად შეასრულა. ირინეს მიერ წაკითხულმა
ლექსმა კიდევ უფრო მეტი ხიბლი
შესძინა საღამოს.
ორი საათის განმავლობაში

ქალბატონმა მაიამ ხელოვნების
სამყაროში გვამოგზაურა.
დასასრულს მაია დათუნაშვილმა მადლობა გადაუხადა
სტუმრებს მობრძანებისთვის, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას,
რესურსცენტრის უფროს დავით
კიკნაძეს, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დირექტორს მაია
ბლუაშვილს, სამუსიკო სკოლის
დირექტორს ლალი ალექსიძეს,
ზვარეს საჯარო სკოლის დირექტორს ნატო შათირიშვილს და
ყველას, ვინც თანადგომა, მხარდაჭერა და დახმარება გაუწია
პროექტის განხორციელებაში.
დარბაზს კიდევ ერთხელ შეახსენა,
რომ ბავშვი ჭურჭელი კი არ არის,
რომ აავსო, არამედ ჩირაღდანია
და უნდა აანთო. ქალბატონმა მაია
დათუნაშვილმა ძლიერად დაანთო
ეს ჩირაღდანი ზვარეს სკოლაში.
მინდა მოკრძალებული რჩევა
მივცე მშობლებს - ნუ გაუშვებთ
ხელიდან ამ შანსს, აზიარეთ თქვენი შვილები მაია დათუნაშვილის
ხელოვნებას, რადგან მან კარგად იცის, რომ „ყმაწვილი უნდა
სწავლობდეს, საცნობლად თავისადაო.“
სწორედ რომ განათლებული
და წიგნიერი თაობა გადაარჩენს
ჩვენს ქვეყანას.
თამარ გაჩეჩილაძე
მოსწავლე-ახალგაზრდობის
სახლის პედაგოგი

ქალთა საბჭოს წევრები ვიყავით
და ხშირად დავდიოდით ბავშვთა
სახლებში, დედათა მონასტრებში,
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, საიუბილეო საღამოებზე,
ლიტერატურულ კონკურსებზე და
სხვა...
დოდო ჭიჭინაძე ყველგან დიდ
შთაბეჭდილებას ახდენდა თავისი
მშვენიერებით, მგზნებარე გამოსვლებით. იგი დიდი პატრიოტი
იყო, უზომოდ უყვარდა თავისი ერი
და ქვეყანა, ვერ იტანდა უსამართლობას, ასეთ თემებზე საუბრის
დროს იმდენად ემოციური იყო,
ხშირად შემშინებია, გული არ
გაუსკდეს-მეთქი.
განსაკუთრებით შთამბეჭდავად
კითხულობდა ანზორ აბულაშვილის ლექსს „დაბადება“. თვალები
ისეთი სინაზით უბრწყინავდა, რომ
ეს უშვილო ქალი ნამდვილი დედა
ხდებოდა....
ურთიერთობაში იგი იყო საოცრად სადა, გულითადი, თავმდაბალი. იყო წლები, როცა
ძალზე უჭირდა საქართველოს.
ასევე უჭირდა მასაც, მაგრამ არ
უყვარდა წუწუნი, მაგრამ ერთხელ
გულწრფელად თქვა, ერთადერთი შემორჩენილი ანტიკვარული
ჭურჭელი გავყიდე, ჩემს ირგვლივ
ბევრს უჭირს და ყველას ვუწილადეო. მივხვდი, როგორ უჭირდა
მას და მაინც მოყვასზე ფიქრობ-

და. ამხელა ხელოვანი უმწეო
მდგომარეობაში არ უნდა იყოს
მეთქი-გავიფიქრე და ვუთხარი:
- ქალბატონო დოდო, უცხოეთში თქვენი დონის მსახიობები
მილიონერები არიან. მან კი ის
პასუხი გამცა, რასაც ველოდი, რომ
უცხოეთში ოქროს კოშკები რომ
აუგონ, სამშობლოში სიკვდილი
ურჩევნია. ასეც იყო, თორემ რომ
მოენდომებინა, მისი სილამაზის
პატრონი ვერ წავიდოდა?
ცნობილია, რომ რომის პაპს
მისი სურათი კედელზე ეკიდა, როგორც სილამაზისა და ქალურობის
სიმბოლო. ზოგიერთი ლამაზი
ქალბატონი წლების შემდეგ ისე იცვლება, რომ ვეღაც იცნობ. საოცარია, დოდო ჭიჭინაძე სიცოცხლის
ბოლომდე მშვენიერი დარჩა. იგი
უფლის საჩუქარი იყო, ჩვენი გულების გასანათებლად და ცხოვრების
გასამალაზებლად მოვლენილი.
დიდ გიორგი ლეონიძეს დავესესხები, საიდან მოდის სილამაზე?
ლინა ბარათაშვილი
პოეტი, საქართველოს
დამსახურებული ჟურნალისტი,
ხარაგაულის საპატიო მოქალაქე
ფოტოებზე: დოდო ჭიჭინაძე;
დოდო ჭიჭინაძე, ლიანა ასათიანი
ლინა ბარათაშვილის „მზითვის
წიგნის“ წარდგინებაზე დამსწრეთა
შორის.

გაიხარეს პატარებმა
საახალწლო ზეიმმა ხარაგაულის
№2 საბავშვო ბაგა-ბაღში (გამგე
მაია მჭედლიძე) მოლოდინს გადააჭარბა. არაჩვეულებრივად მორთულ
დარბაზში აგუზგუზებულ ბუხართან
„შეციებულმა“ პატარებმა თინანო
შავიძემ და ნინო შველიძემ ხელები
გაითბეს და გახარებულებმა „მამამ
შეშა მოგვიტანა“ სიმღერა შთამბეჭდავად შეასრულეს. მიუზიკლიდან
- „ვერის უბნის მელოდიები“ ცნობის ფურველი“ გააცოცხლეს ნინო
ჩიკვაიძემ და ლიზი ბანცაძემ. მალე
დარბაზში ულამაზეს საკარნავალო
კოსტიუმებში გამოწყობილი თვალხატულა გოგო-ბიჭები გედებივით
შემოცქრიალდნენ. ვალსის ჰანგებზე
ფიფქებისა და ბალერინების იმპროვიზაცია შემოგვთავაზეს.
თოვლის ბაბუას მოლოდინში
პატარებმა უამრავი ლექსი, სიმღერა
და ცეკვა წარმოგვიდგინეს. შორი
გზიდან დაღლილი თოვლის ბაბუაც
(ელზა ბანცაძე) ესტუმრათ. როგორც
ყოველთვის, მან ეს როლი შეუდარებლად შეასრულა და პატარებთან ერთად დარბაზიც გაამხიარულა თავისი
ცეკვა-სიმღერით. შემდეგ კი ბავშვებს
სთხოვა, ეჩვენებინათ თავიანთი შემოქმედება. ბავშვებმაც არ დააყოვნეს
და მხიარული შეხვედრა მოუწყვეს.
ვის არ ნახავდით სცენაზე - „მგელს,“
„მელაკუდას,“ „ბაჭიებს,“ „სამ გოჭს“...
მარი ხარაძემ, დათო და ნინო შველიძეებმა, და-ძმა ეჯიბაძეებმა, დაჩი
მესხმა, ომარი ბურჯანაძემ, გიორგი
გიორგიძემ, ქრისტინა თაბუკაშვილმა, გიორგი ვეფხვაძემ, გიორგი
დანელიამ, საბა გლუნჩაძემ, თამარ
ლომსაძემ, თამარ მამულაშვილმა,

მაგდამ, იგორიმ, ხატიამ, ალექსიმ,
ყველამ თავი ძალიან მოაწონეს თოვლის ბაბუას ლექსებითა და სიმღერებით. ბაგის ჯგუფის აღსაზრდელთა
გალობით მოხიბლული თოვლის
ბაბუა აღტაცებას ვერ მალავდა და
ტაშით ამხნევებდა პატარებს. ბოლოს
ბავშვებსსაჩუქრები დაურიგა. დასასრულს მარი კაციტაძემ ლოცვასავით
წარმოთქვა:
ახალო წელო, იმედით გიცქერ,
და მეც მაქვს შენთან თხოვნა,
სათქმელი,
მიბედნიერე ჩემი სამშობლო,
ამქვეყნად ყველა, ყველა
ქართველი.
აგსრულებოდეთ, ჩემო პატარებო, თქვენი ყველა ნატვრა. თქვენი
გახარებისათვის ბევრი იშრომეს
პედაგოგებმა, განსაკუთრებით - ნანა
მაღრაძემ. ზეიმის ორგანიზებაში მას
დაეხმარენ მაკა თაბუკაშვილი, ელზა
ბანცაძე, ნათია გოგსაძე, ნათელა
დალაქიშვილი, ნაილი გურგენიძე,
შორენა კაკოიშვილი. აღსანიშნავია
მუსიკის მასწავლებელ თამარ ოსანაძის შრომა. იგი ყოველ ზეიმზე გვაოცებს თავისი მდიდარი მუსიკალური
ფანტაზიით, სიახლეების ძიებითა და
შრომისმოყვარეობით.
მინდა შობა-ახალი წელი მოვულოცო ხარაგაულის #2 საბავშვო
ბაგა-ბაღის კოლექტივს ქალბატონ
მაია მჭედლიძის ხელმძღვანელობით
და მათთან ერთად მუნიციპალიტეტის
სკოლამდელი აღზრდის ყველა მუშაკს. სიხარული, სიყვარული, ბავშვთა
სიმრავლე, ხვავი და ბარაქა ყოფილიყოს თქვენს ოჯახებში.
თამარ გაჩეჩილაძე

გია ბერაძის ხსოვნას

ჩვიდმეტი წელი გავიდა, რაც გიხსენებ. ...ან რას ვიხსენებ, არაფერი
მახსოვს. წლები გადის და იზრდები
ტკივილად და სიამაყედ. როგორ
შეიძლება, ორივე ერთად იყო, მაგრამ, თურმე, შეიძლება. ჩვენ, - მე,
დედა და ჩემი ძმა კარგად ვართ.
შენზე ფიქრები მიწისძვრის მსგავსად დამატყდება ხოლმე თავს და
ნგრევას იწვევს, მაგრამ ახალი

შემართებით ნანგრევებზე ვიწყებ
ახლის დაშენებას. შენს გარეშე იზრდება სამყარო და იტევს უამრავს,
მაგრამ რჩება ისეთივე არაფერი,
როგორიც არაფრამდე იყო. შორს
ხარ, მაგრამ აქ ხარ და არაფერია
ისეთი უფერული, როგორსაც ხანდახან ვხატავ. შენი წარსული იმდენად
ძვირფასია, აწმყოს და მომავალს
სამარადისოდ გაჰყვება.
ახლოს ხარ თუ შორს, იქ თუ აქ,
მნიშვნელობას კარგავს და, უბრალოდ, ნებისმიერი ფორმით გვაბედნიერებ, განსაკუთრებით მაშინ,
როცა გწერ.
შენ არ მთავრდები, მეორდები
ღამეში ათჯერ,
შენზე ტკივილებს ვერ აქრობენ,
მალავენ მხოლოდ,
დღეს ამ ქალაქში მომიკლავენ
სამყაროს მაცნეს,
დღეს შენს ფრთების ქვეშ მიმალავენ ჩემს ტკივლის, დარდებს,
შენ არ მთავრდებით, მეორდებით, წამში ათასჯერ..!
შვილი ნათია ბერაძე

მანია მაღრაძედევდარიანი
ორმოცი დღე გავიდა, რაც ამ წუთისოფლიდან წავიდა ღირსეული ქალბატონი მანია დევდარიანი. ქალბატონი
მანია იყო უაღრესად კეთილი ადამიანი, ყველას გულშემატკივარი, უხვად
გასცემდა სითბოსა და სიყვარულს.
ყველას ლოცავდა, სხვისი წყენინება
არ უყვარდა. იყო ძალიან სტუმართმოყვარე, კარგი მოსაუბრე. 94 წლის
ასაკში ჰქონდა კარგი მეხსიერება, ნიჭი
და იუმორის გრძნობა, რითაც ყველას
ძალიან აკვირვებდა.
მსუბუქი იყოს, ქალბატონო მანია,
თქვენს გულზე დაყრილი მშობლიური
მარელისის მიწა. თქვენ ხომ ამ სოფელში გაიზარდეთ, ამავე სოფელში
შექმენით საუკეთესო ოჯახიც საუკეთესო შვილებით. უფალმა სასუფეველი
დაუმკვიდროს თქვენს სპეტაკ სულს.
ია მუხურაძე, ანზორ, ნონა, ეკა,
ნაილი, მზია ლამარა მაღრაძეები,
ეთერი აბლოთია, მარიკა ჩხეიძე

დედიკო, შენი სული დღესაც დამტრიალებს თავზე, ისე როგორც სიცოცხლეში დამტრიალებდი. გინდოდა,
ყველაფერში წარმატებული ვყოფილიყავი. შენს სურვილს პირნათლად
ვასრულებ. ძალიან მიყვარხარ და
მენატრები, ჩემო ლამაზო დედიკო.
დე, ღმერთმა მხოლოდ 34 წელი
გარგუნა სიცოცხლისთვის. უფალს
ებარებოდეს შენი ლამაზი სული.
ოჯახი

როლანდი წიქარიშვილის
ტკივილიანი გახსენება

არაფერია ამქვეყნად სიკვდილზე
საშინელი და მონატრებაზე ძნელი.
12 დეკემბერს გავიდა ტკივილიანი
ორი წელი. 25 დეკემბერს აღვნიშნებთ შენი დაბადების დღე უშენოდ.
64 წლის გახდებოდი. უსაშველო
ტკივილი და მწუხარება დაგვიტოვე
ყველას, სიცარიელემ და ტკივილმა
მოიცვა ირგვლივ ყოველივე. 62
წელი იცოცხლე ამქვეყნად, მაგრამ
უამრავი კარგი საქმის გაკეთება

მოასწარი. ყველას შეაყვარე თავი.
დატოვე პატიოსანი, კაცური კაცის
სახელი. შენმა მოულოდნელმა
გარდაცველებამ სამუდამო მოუნელებელი ტკივილი დაგვიტოვა. მძიმე
და აუტანელია უშენობა შენი მეუღლის, შვილების, ერთადერთი ძმისა
და დისათვის, შენი უსაყვარლესი
ძმისშვილებისა და დისშვილისათვის.
ტრადიციულ ოჯახში აღზრდილს
გიყვარდა ქართული სუფრის პეწი და
პურ-მარილის ლაზათი. თამადობაში
ტოლს არავის უდებდი. შენს სახელს
დავიწყება არ უწერია. სანამ ვიცოცხლებთ, ჩვენ გულებში არ წაიშლება
შენი ლამაზი სახე და სახელი. სიკეთით და სიყვარულით გამორჩეულს
უფალმა მარადიული სასუფეველი
გარგუნოს. მსუბუქი იყოს შენს გულზე
დაყრილი მშობლიური საქასრიის
მიწა. ღმერთმა ნათელში ამყოფოს
შენი სპეტაკი სული.
ძმა თენგიზი, რძალი თინა,
ძმისშვილები მაია, მამია, დავითი,
მერაბი, ირაკლი წიქარიშვილები

მერაბ შველიძის გამოსათხოვარი
82 წელი არც თუ ისე ბევრი აღმოჩნდა სიცოცხლის ბოლო დღეებში.
ავადმყოფობასაც ისეთივე ვაჟკაცურად შეხვდა, როგორც მთელ
განვლილ ცხოვრებას. თუ ვინმეს
ერთხელ მაინც ჰქონია ურთიერთობა მასთან, აუცილებლად შენიშნავდა
მასში პატიოსნების, გულთბილი და
ყურადღებიანი კაცის სახეს. უნდოდა

სიცოცხლე, როგორც ბედნიერ მამას,
ბაბუას, ძმას, მეზობელს, მეგობარს
და ყველასთან ვაცურად გვერდში
მდგომ ერთ უბრალო, მაგრამ საინტერესო ადამიანს.
გემშვიდობებით შვილები, ოჯახი,
დედმამიშვილები, მეგობრები, ნათესავები, მეზობლები და ნაცნობები.
მერაბ შველიძის ოჯახი

მადლობა
თანადგომისათვის
უღრმესი მადლობა წიფის ადმინისტრაციული ერთეულის თანამშრომლებს, წიფის საჯარო
სკოლის კოლექტივს, სოფლის
მაცხოვრებლებს ჩვენი სიძის ოჯახის თანადგომისათვის. ღმერთი
იყოს თქვენი მფარველი.
ენვერი კაკოიშვილი ოჯახით

მეუღლე მერი ქავთარია, შვილები: მარინა, ირინა, რაინდი
ტაბატაძეები, სიძეები დიმიტრი
ვეფხვაძე, ზაზა გლუნჩაძე, შვილიშვილები: ნუგზარი და ლიზი ვეფხვაძეები, დავით და ნინო გლუნჩაძეები, ძმისშვილები, დისშვილები
იუწყებიან, რომ გარდაიცვალა
ავთანდილ ვასილის ძე
ტაბატაძე
დაიკრძალა 8 იანვარს სოფელ
ვანში.
ძვირფასო ნოდარ, ორი კვირა გავიდა შენი გარდაცვალებიდან. თვრამეტ
იანვარს 80 წლის გახდები. 80 წლისთავს იმქვეყნად მოგილოცავთ ოჯახი.
უკვე გვენატრები მეუღლეს, შვილებს
და შვილიშვილებს. ყოველდღე მესმის
შენი ხმა, - თითქოს მეძახი, ჩემო ჭკვიანო, მორიდებულო და ზრდილობით
აღსავსე. ადამიანში თუკი რაიმე კარგი
არსებობს ყველა თვისება გქონდა.
უფალს შევთხოვ შენი სული სასუფეველში დაამკვიდროს. მსუბუქი იყოს
შენს გულზე დაყრილი მიწა.
ოჯახი

ამირან წაქაძის
ხსოვნას

შვილები მალხაზი, მარინე, მაგული ლურსმანაშვილები, რძალი
ნუნუ ლაცაბიძე, სიძეები ანზორ
მაღრაძე, რომან სარალიძე, ლაშა
თაბუკაშვილი, ზურა ხუციშვილი,
შვილიშვილები, შვილთაშვილები
ღრმა მწუხარებით იუწყებიან, რომ
გარდაიცვალა ამაგდარი დედა
ეთერ თუთბერიძე
დაიკრძალა 13 იანვარს თეთრაწყაროში.
ხარაგაულის სკოლამდელ
დაწესებულებათა გაერთიანება
უსამძიმრებს ამავე გაერთიანების
თანამშრომელს ნათელა დეკანოსიძეს მაზლის და მამუკა გიორგაძეს ძმის
მერაბ გიორგაძის
გარდაცვალების გამო.
ვიტალი ხარაძის ოჯახი ღრმა
მწუხარებით იუწყება
მერაბ შველიძის
გარდაცვალებას და სამძიმარს
უცხადებს განსვენებულის ოჯახს.

ჩემო უსაყვარლესო ამირან, ჩემო
ამილო! ახლა, ამ წუთებში, შენი ამ
სამზეოდან მოულოდნელი აფრენით
სულშეძრული ვზივარ და ვფიქრობ
ბუნებაში არსებულ უსამართლობაზე,
რატომ გარგუნა ბედმა ასეთი ხვედრი?
შენ ხომ დიდხანს, ძალიან დიდხანს
უნდა დაგემშვენებინა სააქაო შენი
კეთილი თვისებებით, იმ პიროვნული
ხიბლით, რომელიც ასე უშურველად
გიბოძა ზენაარმა. გული მეწურება,
გული მეკუმშება და თითქოს შვება
მომანიჭა ამ ხალხურმა სტრიქონებმა,
რომლებიც წლების მიღმა სკოლაში
შემასწავლეს:
ნეტავ რა ზნე სჭირს სიკვდილსა...
ვერ მიხვდა ჩემი გონება!
შიგ ამოარჩევს ვაჟკაცსა,
რომელიც მოეწონება...!
ჩემო ამილო! სწორედ შენ იყავი
იმ ავადსახსენებელ დღეს ის რჩეული
ვაჟკაცი. სიკვდილმა კი გაიხარა, როცა
რჩეული წაიყვანა, მაგრამ ჩვენ, აქეთ
დარჩენილები, რატომ გაგვიმეტა
განგებამ უშენოდ ყოფნის დიდი ტკივილისათვის? რატომ გაიმეტა შენი ერთა,
შენი ელენე, შენი რჩეული ცხოვრების

წყალაფორეთის საბავშვო ბაღის თანამშრომლები თანაუგრძნობენ რუსუდან ჭანკვეტაძესა და
დიმიტრი ლოლაძეს დედამთილისა და დედის
ნორა წულუკიძე-ლოლაძის
გარდაცვალების გამო.
ხარაგაულის ბაზრის თანამშრომლები სამძიმარს უცხადებენ
მანანა და ჯუმბერ კალანდაძეებს
მამისა და სიმამრის
ზაურ ნოზაძის
გარდაცვალების გამო.
ა(ა)იპ „ხარაგაულკეთილმოწყობის“ თანამშრომლები თანაგრძნობას ვუცხადებთ გივი ქავთარიას
სიძის
ავთანდილ ტაბატაძის
გარდაცვალების გამო.

ნოდარ მაღრაძე

დაბადების დღეს გილოცავთ, ნათია
პირველად შევხვდით უშენოდ,
ნათია, შენი დაბადების დღეს - 29
დეკემბერს. ოჯახის წევრებმა ცრემლიანი თვალებით მოგილოცეთ
დაბადების დღე. 35 წელი შეგისრულდებოდა. როგორ გიხაროდა
შენი დაბადების დღის აღნიშვნა.
ჩვენო საყვარელო, დაუვიწყარო
ნათია, შენ ხომ შვილზე უზომოდ
შეყვარებული, ძვირფასი, შეუდარებელი მეუღლე და ოჯახის ბურჯი
რძალი იყავი. ჩვენი ოჯახის დიდი
ტკივილი ხარ; ტკივილი, რომელიც
არასდროს განელდება. როგორ
გიხაროდა სიცოცხლე. სადაც გაივლიდი, ყველგან ღიმილს, სიკეთესა
და სიყვარულს ტოვებდი. როგორ
გვენატრები... რატომ? რისთვის გაგიმეტა ასე ნაადრევად ბუნებამ. შენი
სიცილი, შენი სილაღე და მოუსვენარი ფუსფუსი გვენატრება. შენთან
გატარებულ წლებს ვიგონებთ და
ტკივილს ვერაფრით ვინუგეშებთ.
ცრემლსა და დარდში გავატარეთ 10
თვე. წახვედი და დაგვიტოვე სევდით
დამძიმებული გულები.
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მეგობარი სოფო, შენს ბედნიერებაზე
მლოცველი დაიკო მირანდა, შენი ამაგდარი ტანჯული დედა, შეუძლებელს,
რომ ეჭიდებოდა შვილების ბედნიერი
მომავლისათვის...
ნეტავი როგორ შეხვდნენ შენს
მოულოდნელ მიახლებას მარადიულ
ყოფასთან შენი ადრე წასული მამა
ჯონდო წაქაძე, შენი ბიძა თაშო სხილაძე, რომელსაც ბიძად კი არა, ძმად
მიიჩნევდი. ვიცი, არ დაიშურებ თბილ
სიტყვებს და დაამშვიდებ ჩემს თაშოს,
რომ მის დატოვებულ კერას გავაძლიერებ, სითბო - მზრუნველობის არ
მოვაკლებ.
ჩემო ამირან - ამილო! იძინე მშვიდად, მანდ გახარჯე შენგან გაუხარჯავი
სიკეთე. გწამდეს, რომ შენს კერაზე
უფრო და უფრო გაძლიერდება სიცოცხლის ფესვძლიერი ხე, ღირსეულ
ქალად აღიზრდება შენი სისხლი და
ხორცი, შენი გენის გამგრძელებელი
ელენე წაქაძე. შენს კერაზე იბაჯბაჯებენ:
პატარა ჯონდო, პატარა ამირანი, მათი
დები და ძმები, შენი სიცოცხლის გამგრძელებლები...
ილოცოს შენმა სულმა შენს ელენეზე. ზღვა ცრემლმა მიგაცილა სამუდამო სავანემდე და კვლავ ცრემლი,
სანთელი და ყვავილი არ მოაკლდება
შენს ხსოვნას!
შენი დეიდა ვარდო სხილაძე

უახლოესი მეზობლები ღრმა
მწუხარებით იუწყებიან, რომ
გარდაიცვალა
მარგალიტა თაბუკაშვილიგველესიანი
და სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის ოჯახს.
ლევიკო, მარინა ჩიკვაიძეები,
თემური გაჩეჩილაძე, ნარგიზი და
ზურაბი შველიძეები ოჯახებით თანავუგრძნობთ ლეილა და ზურაბ
გობიანებს ძმისა და ცოლისძმის
ავთო პლატონის ძე
შერგელაშვილის
გარდაცვალების გამო.
ლეო ცუცქირიძე, ლილი შველიძე, ციცო კამკამიძე, პეტრე ჩიკვაიძე, ვეფხვია ვეფხვაძე ოჯახებით
თანაუგრძნობენ ლეილა და ზურაბ
გობიანებს ძმისა და ცოლისძმის
ავთო პლატონის ძე
შერგელაშვილის
გარდაცვალების გამო.
მერგუზი გურგენიძე ოჯახით
სამძიმარს უცხადებს ჯემალ და
ნუნუ მეიფარიანებს დედის
გუგული მეიფარიანის
გარდაცვალების გამო.
თამაზი ბუაჩიძე ოჯახით თანაუგრძნობს მამუკა, ნათელა, ნინო,
ნანა, მამუკა გიორგაძეებს ძმის,
მაზლისა და ბიძის
მერაბი გიორგაძის
გარდაცვალების გამო.
სიყრმის მეგობრები მამია აბაშიძე და გიორგი ბლუაშვილი დიდ
სინანულს გამოთქვამენ
მიტუშა ბუაჩიძის
გარდაცვალების გამო და გულწრფელ სამძიმარს უცხადებენ
განსვენებულის შთამომავლებს.
პეტრე, ლევიკო, მარინა ჩიკვაიძეები, ზურაბი, ლილი, ნარგიზი
შველიძეები, ლეო ცუცქირიძე,
ზურაბ გობიანი, ციცო კამკამიძე,
ვეფხვია ვეფხვაძე თანაუგრძნობენ
ზაური და თემური გაჩეჩილაძეებს
დედისა და ბებიის
ვერა ჭანკვეტაძე-გაჩეჩილაძის
გარდაცვალების გამო.
ბაზალეთის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი და ტექპერსონალი ღრმა მწუხარებით თანაუგრძნობენ ამავე სკოლის პედაგოგს
ნუნუ ლაცაბიძეს დედამთილის
ეთერ თუთბერიძის
გარდაცვალების გამო.
თემურ გოგოლაძე და თამაზ
დეკანოსიძე ოჯახებით მწუხარებით
იუწყებიან, რომ გარდაიცვალა
გივი შალვას ძე მაისურაძე
და სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის ოჯახს.
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ვულოცავ რუსიკო კუპრაძეს
შვილთაშვილის, დათო კუპრაძეს და
თეა კერესელიძეს - შვილიშვილის
შეძენას. ვუსურვებ პატარა ზურაბ ზაალიშვილს ჯანმრთელობას, ღვთის
ულევ წყალობას და საუკეთესო
მომავალს.
პატივისცემით, ბაზალეთის
მაჟორიტარი დეპუტატი
ვარლამ ჭიპაშვილი

გილოცავთ!
სულითა და გულით ვულოცავ დამდეგ 2015 წელს ჩემს
ყოფილ მოსწავლეებს, განსაკუთრებული მონდომებითა
და ნიჭიერებით გამორჩეულ
შეგირდებს, ახლა უკვე ცხოვრების ფართო გზაზე გამოსულ პიროვნებებს, სხადასხვა სფეროში დასაქმებულ,
წარმატებულ ახალგაზრდებს:
ნინო ხარატიშვილს, ქეთევან
ლურსმანაშვილს, ვარლამ
ჭიპაშვილს, ნანა ბუხნიკაშვილს, დიმიტრი გველესიანს,
ნათია ხეცაძეს, გიორგი და
ბექა ჭყოიძეებს, თამარ ტყეშელაშვილს, ნათია მაღრაძეს, ნათია თაბუკაშვილს,
თინათინ თავზარაშვილს,
ანა და ლევან გოლუბიანებს,
ნინო მღვდელაძეს, ბადრი
შველიძეს, ირინე და ზინა
მაჭარაშვილებს...
ფეხბედნიერი ყოფილიყოს
ახალი წელი, ჩემო ძვირფასებო თქვენი ოჯახებისათვის.
არაერთხელ მომგვრია სიხარულის ცრემლი თქვენი
წარმატებით გულაყუჩებულს.
მეამაყებით, მიყვარხართ,
შორიდან გეფერებით!
სიყვარულით ნანა
დევდარიანი
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ხუმრობენ ხარაგაულელები
გვიამბობს იური ბუაჩიძე

***

ვულოცავთ ოქროს დაბადების
დღეს ჩვენი ცხოვრების აზრს, საყვარელ შვილიშვილს სალომე სებისკვერაძეს. ექვსი წელი საუკუნედ
გაგრძელებოდეს. ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, ცხოვრებაში წარმატებებს.
ღმერთს ვთხოვთ, მამის სახელზე
სასახელო გოგო აღზრდილიყოს და
დედიკოს დაჩაგრული გული გაეხარებინოს.
ბებო ზოია გველესიანი, ბაბუა
ოთარ მაღრაძე, ძია ლაშა

***

დიდი სიყვარულით ვულოცავთ
ოქროს დაბადების დღეს პატარა
სალომე სებისკვერაძეს, ვუსურვებთ
ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, სიხარულს და უფლის მფარველობას
თავის დედიკოსთან ერთად.
მარინა და ავთანდილ
კვირიკაშვილები

***

გულწრფელად ვულოცავთ ღირსეულ პიროვნებას ბატონ ვალერი
გოგნაძეს მწერალთა კავშირის წევრად არჩევას. ვუსურვებთ მას შემდგომ
წარმატებებს.
ვეტერანთა კავშირის გამგეობა

ვულოცავთ ქალბატონ მარინე
ხვედელიძეს ხარაგაულის №3 საჯარო სკოლის დირექტორად არჩევას
და ახალი 2015 წლის შემობრძანებას. ვუსურვებთ ჯანმრთელობას,
დღეგრძელობასა და კიდევ არაერთ
წარმატებას. ხვავი და ბარაქა არ მოჰკლებოდეს მის ლამაზ ოჯახს.
ხარაგაულის №3 საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი და ტექპერსონალი

***

დაბადების დღეს ვულოცავთ დეკემბერში დაბადებულ ზვარის საჯარო სკოლის პედაგოგებს ციალა
კიკნაძეს, ვლადიმერ ტალახაძეს,
ქეთევან ალხაზიშვილს და სკოლის
ბუღალტერს ლელა თიკანაშვილს.
ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, წინსვლას და წარმატებებს პირად და
სამსახურეობრივ საქმიანობაში.
ზვარის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი

ავტობუსში
კოწია კიკნაძე მძღოლად მუშაობდა ავტობუსზე და მგზავრები გადაჰყავდა
ხარაგაულიდან ზესტაფონში. გავიდა თუ არა ძირულაში ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე, ორმა კონტროლიორმა გააჩერა მგზავრებისთვის ბილეთების
შესამოწმებლად.
ერთ ახალგაზრდა ქალბატონს სამგზავრო ბილეთი არ აღმოაჩნდა და კოწიას
ჰკითხეს, ეს ქალბატონი რატომ მგზავრობს უბილეთოდო.
კოწია არ დაიბნა და უპასუხა, - ეგ ქალბატონი ჩემი ცოლიაო.
ქალი გაბრაზდა და კოწიას ლანძღვა დაუწყო, - შე გადაგვარებულო, გათახსირებულო და უნამუსო კაცო, ვინ არის შენი ცოლიო.
კონტროლიორებმა ერთმანეთს ღიმილით გადახედეს და ავტობუსი დატოვეს.

***

მოლითის საჯარო სკოლის საქმისმწარმოებელს ცისია ლაცაბიძეს
ვულოცავთ დაბადების დღეს. ვუსურვებთ ულევ სიხარულს, სიყვარულს
და წარმატებებს საზოგადოებრივ
საქმიანობაში.
მოლითის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი და ტექპერსონალი

რა მწყინს, რა მიხარია
გიწვევთ
სასწავლებლად
დაბა ხარაგაულსა და მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ 18დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს
გიწვევთ სახარატო საქმის შემსწავლელ კურსებზე ქ. რუსთავში.
მოსწავლეები უზრუნველყოფილი იქნებიან საცხოვრებელი
ფართით, კვებით, სტიპენდია 100
ლარი.
სწავლის ხანგრძლივობა 4 თვე.
კურსების დამთავრების შემდეგ
ახალგაზრდები დასაქმდებიან
სოფელ ბაზალეთში მშენებარე
მექანიკურ საამქროში. შეირჩევა
სამი ახალგაზრდა.
განცხადებები შეგიძლიათ წარადგინოთ 25 იანვრამდე.
დაგვიკავშირდით ტელეფონით
- 551 400 716.

გამოცხადებულია
ვაკანსია
სარგვეშის საჯარო სკოლაში
არის მასწავლებლის ვაკანსია
ინგლისურ ენაში (22 საათი).
მსურველები გამოგვეხმაურეთ
ტელეფონით 577 977 490 - დავით
ლურსმანაშვილი.

მეზობელთან
ზამთარია. თოვს. კოწია მარტოა სახლში. ძალიან მოიწყინა და მეზობელთან
გადავიდა. სანამ კაცები საუბრობდნენ, დიასახლისმა კასრიდან ამოიღო „ვიჩინა,“
ჩადო წყლიან კარდალა ქვაბში და დასძინა, - ბატონო კოწია, თქვენ მეტი პატივისცემა გეკუთვნით, მაგრამ წიწილები პატარები არიან და ხელი არ მოეკიდებათო.
კოწიას გაეცინა და უთხრა, - შე ქალო, „სემიჩკას“ ვჭამ და „ნიუჟელი“ თქვენი
წიწილები „სემიჩკაზე“ პატარები არიანო!

მადლობა ყურადღებისათვის
დავით ჭყოიძე: -მწყინს, ადამიანებს ვითომ რომ უყვართ
ერთმანეთი, ერთმანეთზე გული
შეტკივათ და ზურგს უკან პირიქით, - მათ მიმართ ძალიან
ცუდად იქცევიან.
ადამიანები უნდა ვიყოთ ლაღები, სუფთები ერთმანეთთან, - ასე
უფრო ადვილია ცხოვრება.
ძალიან მიხარია, რომ არაჩვეულებრივი თაობა მოდის, - განათლებულები, კულტურულები.
არაჩვეულებრივი ურთიერთობა
აქვთ ერთმანეთთან.
მიხარია ყველა ხარაგაულელის
წარმატება ნებისმიერ სფეროში.

საახალწლო ზეიმი ხევში

იყიდება 2 ოთახიანი ბინა, ბუნებრივი აირით, ხარაგაულში, მისამართზე - სოლომონ მეფის ქ. №56, მე-3
სართული, კარგი ხედით, 2 ავტოფარეხით, სარდაფით. ეზოში არის
ადგილი მცირე ნაგებობისათვის.
ტელ: 577 77 45 25 (მარინა).

„არ შეგვაშინებს ყინვა და ზამთარი, თუ სიყვარულით გული
გვაქვს გამთბარი,“ - ამ სიტყვებით
დაიწყო ხევის საჯარო სკოლის
პირველკლასელთა საახალწლო ზეიმი. პირველკლასელებმა
დიდი მონდომებითა და არტისტიზმით შეასრულეს საყვარელი
ზღაპრების პერსონაჟთა როლები. შესციცინებდნენ ხათუნა

მთავარი რედაქტორი
ლაურა გოგოლაძე

რედაქტორის მოადგილე
ნინო კაპანაძე
593 35 65 80

593 900 501

თამთა გოგოლაძე
555 57 45 78

იყიდება

ხათუნა კაკიაშვილი: -მწყინს,
სამსახურში ძალიან დატვირთული
ადამიანების შრომა სათანადოდ
რომ არ არის შეფასებული. სიცივეში, ქარსა და ყინვაში მუშაობენ
რკინიგზელები, - არასამუშაო
დღეებშიც, და ანაზღაურება არ
აქვთ შრომის შესატყვისი. არავინ
ფიქრობს იმაზე, რომ რაღაცით
გაუუმჯობესონ მათ პირობები.
მწყინს, ამდენი უმუშევარი ადამიანი რომ დადის ქუჩაში. ბევრი ჩემი
მეზობელი უმუშევარია. ოჯახებია,
რომ არც ქმარი მუშაობს, არც ცოლი
და არანაირი შემოსავალი არ აქვთ.
მიხარია, სოფელში რომ ბევრი
პატარა ბავშვია. მათი ჟრიამული
ყველანაირ ცუდს გავიწყებს.

შოთა ლომიძე
557 10 20 47
shotiko@lomidze.info

დ. ხარაგაული

amindi

16.01 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +8ºC, ღამე +6ºC;
17.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +7ºC, ღამე +5ºC;
18.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +8ºC, ღამე +4ºC;
19.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +11ºC, ღამე +6ºC;
20.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +11ºC, ღამე +6ºC;
21.01 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +12ºC, ღამე +5ºC.

ბორითი

მასწავლებელს, რომელიც არის
უაღრესად თანამედროვე, სამართლიანი, უყვარს ბავშვები და
შეუძლია ეს სიყვარული სხვასაც
გადადოს. ზეიმი საახალწლო
სურვილებით დასრულდა. ბავშვებმა სანტასგან საახალწლო
საჩუქრებიც მიიღეს.
მადონა ხაჩიძე
მშობელი
დიზაინერი

მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო, ლეღვან-მარელისის უბნის ინსპექტორს ნოდარ მდინარაძეს საახალწლოდ ჩემს მიმართ გამოჩენილი
გულისხმიერებისა და ყურადღებისათვის. ღმერთმა დალოცოს და გაახაროს თავის ოჯახთან ერთად. უფალი ფარავდეს.
შუშანა ტარასოვა

16.01 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +7ºC, ღამე +4ºC;
17.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +5ºC, ღამე +2ºC;
18.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +6ºC, ღამე +1ºC;
19.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +8ºC, ღამე +3ºC;
20.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +9ºC, ღამე +4ºC;
21.01 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +10ºC, ღამე +4ºC.

რედკოლეგიის წევრები:
სოფო ფერაძე, ანი ჭიპაშვილი, სალომე
ბუხნიკაშვილი, გიორგი ლომიძე, ნინო ბლიაძე,
ნინო მჭედლიძე, მარიამ მაქაძე, ანა გოლუბიანი,
ნინო ქველიაშვილი, გვანცა ლომიძე, თიკო
ლურსმანაშვილი, ხვიჩა ჭყოიძე

კიცხი

16.01 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +7ºC, ღამე +4ºC;
17.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
ნალექით, დღე +5ºC, ღამე +3ºC;
18.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +7ºC, ღამე +2ºC;
19.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +10ºC, ღამე +4ºC;
20.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +10ºC, ღამე +5ºC;
21.01 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +10ºC, ღამე +5ºC.

მოლითი

16.01 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +5ºC, ღამე +2ºC;
17.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +3ºC, ღამე 0ºC;
18.01 - მზიანი დარი, დღე +5ºC, ღამე
-1ºC;
19.01 - მზიანი დარი, დღე +7ºC, ღამე
-1ºC;
20.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +7ºC, ღამე +2ºC;
21.01 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +6ºC, ღამე +2ºC.

მის.: ხარაგაული, სოლომონ მეფის №59

ტელ.: 0 433 22 16 27
593 900 501
gogoladze.laura@gmail.com
გაზეთი რეგისტრ. №47/5-ბ-12

