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დღეს ნომერშია
ბლექ სი სატის
სატელიტური მიმღების
საშუალებით ნებისმიერ
მომხმარებელს,
ხარაგაულის
მუნიცი პალიტეტის
ნებისმიერ სოფელში,
თუ მას აქვს
სატელიტური თეფში,
შეუძლია
2 გვ.
მიიღოს 30
ქართული არხი.
“როცა აპრილი
ჩაივლის და ყველას
ზუსტად ეცოდინება,
რომ ნაციონალური
ხელისუფლების
რეანიმაციის კანონიერი
შანსი თეორიულადაც
კი აღარ არსებობს,
დარწმუნებული ვარ,
ადამიანები დაკარგავენ
მოტივსაც და სტიმულსაც,
თავს გრძნობდნენ
ერთდროულად
მსხვერპლად და
მოძალადედ. ეს ნიშნავს,
რომ კარგი მოქალაქეობა
აღარ იქნება გაიგივებული
სამკვდრო-სასიცოცხლო
2 გვ.
ბრძოლასთან.”

თვითმმართველობის
რეფორმით უნდა
მივიღოთ ადგილობრივ
მოსახლეობასთან
ანგარიშვალდებული
3 გვ.
ხელისუფლება
დავით ნარმანია:
„პროექტების
განხორციელებისას
ხარისხზე მკაცრი
კონტროლი
4-5 გვ.
დაწესდება”
ახალმა გამგებელმა
უნდა იცოდეს, რომ
დახვდება ბევრი
ისეთი რამ, რაც
შეიძლება ითვლება
გაკეთებულად, მაგრამ
ისევ გასაკეთებელია
- რუბრიკაში
საზოგადოების
3 გვ.
აზრით
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ამბების აკიდო
საკრებულოს რიგგარეშე
სხდომაზე

21 იანვარს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე
სხდომა გაიმართა. სხდომაზე დეპუტატებმა საკრებულოს თავმჯდომარე
აკაკი მაჭავარიანს თანხმობა მისცეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და რამდენიმე ორგანიზაციას შორის ხელშეკრულების გასაფორმებლად. კერძოდ,
სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსა” და ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმდება
ხელშეკრულება
უფლებამოსილების
გადაცემის თაობაზე; „ადგილობრივ
თვითმმართველობებში ელექტრონული
მმართველობის დანერგვის” პროექტის
განსახორციელებლად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოს”
შორის გაფორმდება პარტნიორობისა
და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება.
ხელშეკრულება ასევე გაფორმდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა
და სსიპ „სოციალური მომსახურების
სააგენტოს” შორის უფლებამოსილებათა გადაცემის თაობაზე. ანალოგიური
ხელშეკრულება დაიდება ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „საქართველოს ეროვნულ არქივს” შორის.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ხევში ამოქმედდება საზოგადოებრივი ცენტრი. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და სს სადაზღვევო
კომპანია „ალდაგი ბისიაის” შორის
სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად დროებით სარგებლობაში
იჯარით 3 კვმ ფართის გადაცემის თაობაზე გაფორმდება ხელშეკრულება.
სოფელ ხევის საზოგადოებრივ
ცენტრში სამეწარმეო ხელშეკრულების განსახორციელებლად დროებით
სარგებლობაში იჯარით 3 კვმ ფართი,
ხელშეკრულების საფუძველზე, გადაეცემა შპს „მაგთიკომს.” ამავე ცენტრში
დროებით სარგებლობაში იჯარით 6 კვმ
ფართი გადაეცემა სს „ლიბერთი ბანკს.”
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და შპს
„მექანიზატორს” შორის გაფორმებული
ხელშეკრულების თანახმად, მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი გახდება მექანიზატორის მომსახურება.
21 იანვარს გამართულ საკრებულოს
რიგგარეშე სხდომაზე დეპუტატებმა
ცვლილება შეიტანეს 2013 წლის ბიუჯეტში.

პარლამენტში საარჩევნო
სისტემის რეფორმა მზადდება

რადიო თავისუფლება. პარლამენტის
ინტერფრაქციული ჯგუფი ამზადებს
კანონპროექტს, რომელმაც საარჩევნო სისტემის რეფორმა უნდა უზრუნველყოს. ჯგუფი რვავე საპარლამენტო
ფრაქციის წარმომადგენლებით დაკომპლექტდება და მას უმრავლესობის ერთერთი ლიდერი ზაქარია ქუცნაშვილი
უხელმძღვანელებს. ცვლილებები საარჩევნო სიების, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების, საარჩევნო რეკლამის, საარჩევნო ადმინისტრაციების,
საარჩევნო დავებისა და საარჩევნო სისტემის მიმართულებით განხორციელდება. ახალ საარჩევნო კანონმდებლობაზე
მუშაობა საზაფხულო სესიის დროს
უნდა დასრულდეს.

სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო ყველა რაიონში
საინფორმაციო-საკონსულტაციო
სამსახურებს ქმნის

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილებით, ქვეყნის 54
მუნიციპალიტეტში საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ამოქმედდება.
თითოეულ სამსახურში დარგის 4-5 სპეციალისტი დასაქმდება.
დაინტერესებულ პირებს 2013 წლის
28 იანვარის ჩათვლით განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: www.hr.gov.ge.
შერჩევის პირველი ეტაპი გულისხმობს პროფესიულ ტესტირებას. შემდეგ
ეტაპზე გადასული მონაწილეები გაივლიან
გასაუბრებას სამინისტროს საკონკურსო
კომისიაში. წარმატებული კანდიდატები
დასაქმდებიან რეგიონალურ საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრებში.
საინფორმაციო-საკონსულტაციო
ცენტრებში ფერმერთა მოთხოვნილებების შესაბამისად
განისაზღვრება
პრიორიტეტები და შემუშავდება რეკომენდაციები, აქვე მოხდება ახალი
ტექნოლოგიების შერჩევა-დანერგვა ექსპერიმენტული და საცდელი-სადემონსტრაციო მეურნეობების სახით. დაინტერესებულ პირთა ინფორმირების მიზნით
საკონსულტაციო სამსახურებში შეიქმნება აგრო-საინფორმაციო ბაზები.
სამსახურების მიზანია განსაზღვროს ფერმერთა გაერთიანებების ოპტიმალური ფორმირება და ხელი შეუწყოს
კოოპერირების პროცესს; აღნიშნულ
სამსახურს ასევე დაევალება რეგიონებში
დღეს არსებული სასოფლო-სამეურნეო
მანქანების ცენტრების განვითარება და
ახალი ცენტრების ჩამოყალიბება, მარკეტინგული ინფორმაციის გავრცელება და
ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.
საინფორმაციო-საკონსულტაციო
სამსახურები უზრუნველყოფს მთელი
ქვეყნის მასშტაბით სოფლის მეურნეობის ერთიანი პოლიტიკის გატარებას.

ბიბლიოთეკების
მოდერნიზებასთან
დაკავშირებით შეხვედრა
გაიმართა

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ და „Beyond Access
- ბიბლიოთეკები განვითარების ხელშესაწყობად” დაინტერესებულ პირთა
ფორუმი იუსტიციის სახლში გამართეს.
ღონისძიების ძირითადი მიზანი ბიბლიოთეკების როლისა და მნიშვნელობის
გაზრდისთვის ახალი ინიციატივების
იდენტიფიცირება იყო. ფორუმში მონაწილეობას ღებულობდნენ როგორც
სახელმწიფო უწყებების, ასევე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ფორუმის
ფარგლებში შემუშავდა კონკრეტული
გეგმები, როგორ უნდა მოხდეს ბიბლიოთეკების მოდერნიზება და ფართო საზოგადოებაში პოპულარიზაცია. აღნიშნული ღონისძიება არის ლოგიკური
გაგრძელება სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოს ძალისხმევისა, ხელი შეუწყოს საქართველოს რეგიონებში კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრების შექმნას, სერვისებსა და
ინტერნეტთან წვდომას, და ზოგადად,
ელექტრონული მმართველობის განვითარებას.

გაზეთი „ჩემი ხარაგაული”
G-MEDIA პროგრამის ახალ
პროექტში ჩაერთო
ამერიკის განვითარების სააგენტო
(USAID) მესამე წელია აფინანსებს
საერთაშორისო კვლევებისა და გაცვლების საბჭოს (IREX) G-MEDIA
პროგრამას. პროგრამის მიზანია ქართული მედიის განვითარებაზე ხელშეწყობა სხვადასხვა მიმართულებით.
მთავარი ამოცანაა ქართული მედია
გახდეს უფრო მეტად დამოუკიდებელი, შემოსავლიანი და ხარისხიანი.
G-MEDIA პროგრამის ფარგლებში დაიწყო პროექტის „ახალი მედია
ინიციატივის” განხორციელება. ამ
პროექტში ჩართულია გაზეთი „ჩემი
ხარაგაული.” აირექსმა პარტნიორი
27 მედიაორგანიზაციიდან პროექტში მონაწილეობისთვის 14 შეარჩია.
პროექტის პრეზენტაცია 18 იანვარს
„ქორთიარდ მარიოტში” შედგა. პრეზენტაციაში USAID-ის დირექტორის მოადგილე როი პლუკნეტი და
G-MEDIA პროგრამის ხელმძღვანელი მეთიუ შელი მონაწილეობდნენ.
„ახალი მედია ინიციატივის” ფარგლებში პროექტის მენეჯერმა დაჩი
გრძელიშვილმა გაზეთ „ჩემი ხარაგაულის” რედაქციას პროგრამის
მართვასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული საკითხები ხარაგაულში, გაზეთ „ჩემი ხარაგაულის” რედაქციაში გააცნო.
თუ რა მნიშვნელობა აქვს ახალი
მედიის პროექტს მედიასაშუალებებისა და მისი მომხმარებლებისათვის,
დაჩი გრძელიშვილი გვპასუხობს,
რომ გაჩნდა უფრო მეტი საჭიროება
ახალი მედიის, ანუ ინტერნეტმედიის,
განვითარების მიმართულებით:

-ვებ-გვერდი მეტ საშუალებას იძლევა ბიზნესწარმატებისთვის, - მეტი
მკითხველისა თუ მომხმარებლის
მოსაზიდად. ეს პროგრამა საქართველოში, შეიძლება ითქვას, რომ
თავისი შინაარსით უპრეცედენტოა
და მართლაც ბევრ სარგებელს მისცემს მედიასაშუალებებს. ინტერნეტი
გამოიყენება გაზეთის პოპულარობის,
მკითხველებისა და მომხმარებლების
რაოდენობის გასაზრდელად. ამავე
დროს ვებგვერდის სისტემა ხდება
უფრო უსაფრთხო, მოქნილი და ადვილად ხელმისაწვდომი. აქამდე გაზეთი
იყო ტექსტებისგან და ფოტოებისგან
შემდგარი მედიაპროდუქტი. ახლა
ინტერნეტი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გავაცოცხლოთ ფოტოები
მოძრავი ვიდეოს სახით, ინფორმაცია
გახდეს ბევრად უფრო მასშტაბური
და ფართო არეალში გავრცელებადი.
ვებგვერდის მეშვეობით განუსაზღვრელია ინფორმაციის გავრცელების
მასშტაბები.
უშუალოდ ხარაგაულზე უნდა
ვთქვა აუცილებლად, რომ ძალიან
დიდი წარმატების მომცემია ეს პატარა მედიაორგანიზაცია. გაზეთი „ჩემი
ხარაგაული” არის ძალიან დიდი შესაძლებლობების მატარებელი, მისი
გუნდის მონდომებიდან გამომდინარე.
შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი ამ ამბიციური პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი არის
იმის იმედი, რომ წარმატება ყველაზე
მნიშვნელოვან წილად ამ გაზეთზეც
აისახება.
ნინო კაპანაძე

კონფერენციის მონაწილეთა და მოწვეული
სტუმრების საყურადღებოდ!
ორშაბათს, 28 იანვარს, 13 საათზე დაბა ხარაგაულში კულტურის ცენტრის შენობაში გაიმართება „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს” რაიონული კომიტეტის დამფუძნებელი კონფერენცია.
მპგ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს”
ხარაგაულის რაიონული კომიტეტის
საინიციატივო ჯგუფი
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სს „სილქნეტის” მორიგი საინტერესო და
ხელმისაწვდომი სიახლე

მეორე კვირაა, რაც სს „სილქნეტმა” მომხმარებლებისთვის ახალი
სერვისი დანერგა - ბლექ სი სატის
სატელიტური მიმღები. კონკრეტულად რას ითვალისწინებს ეს სიახლე
და რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება
ფართო მომხმარებლისთვის, ამის
შესახებ ხარაგაულის მომსახურების
ცენტრის უფროსი გიორგი ლომსაძე
გვესაუბრება:
-ბლექ სი სატის სატელიტური
მიმღების საშუალებით ნებისმიერ მომხმარებელს, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ნებისმიერ სოფელში, თუ მას
აქვს სატელიტური თეფში, შეუძლია
მიიღოს 30 ქართული არხი. ბლექ სი

სატის უპირატესობა მის შეუზღუდავ
არეალშია. ბლექ სი სატის ჩართვა
უფასოა და ამას ჩვენი მომსახურების
ცენტრი განახორციელებს. ყოველთვიური სააბონენტო გადასახადი კი
იქნება 10 ლარი. სააბონენტო თანხის
გადახდა მომხმარებელს შეეძლება როგორც სწრაფი გადახდის აპარატებზე,
ასევე ბანკში.
ბლექ სი სატის ჩართვის მსურველები აუცილებლად უნდა მობრძანდნენ ჩვენთან მომსახურების ცენტრში
შესაბამისი დოკუმენტაციის გასაფორმებლად. აბონენტთან უნდა გაფორმდეს
ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების
აქტი. რესივერი, რომელიც სატელი-

ტურ თეფშზე დამონტაჟდება, მომხმარებელს დროებით სარგებლობაში
გადაეცემა.
სამომავლოდ სს „სილქნეტი” გეგმავს ხარაგაულში სიდიემას მობილური ტელეფონების დაფარვის ზონის
გაზრდას. შესაძლოა, წელს ამ მიზნით
ანძა დაიდგას ვახანში, რადგან ჩხერიმელას ხეობის სოფლებში სიგნალი
ვერ ვრცელდება. სიდიემას აქვს 29
ლარიანი ერთკარტიანი და 109 ლარიანი ორკარტიანი ტელეფონები.
დღეის მდგომარეობით ხარაგაულში
სილქტივის 118 და ინტერნეტის 353
მომხმარებელია. გაიყიდა 250 სიდიემას
მობილური ტელეფონი.
კიდევ ერთხელ მივმართავ მოსახლეობას, რომ ბლექ სი სატის ჩართვა
შეგვიძლია ნებისმერ სოფელში, ნებისმიერ ოჯახში, სადაც აქვთ სატელიტური თეფში.
ბლექ სი სატის მეშვეობით თქვენ
ნახავთ შემდეგ სატელევიზიო არხებს:
„საზოგადებრივი მაუწყებელი,”
„რუსთავი 2,” „იმედი,” „მეცხრე
არხი,” „ინფო 9,” GOS TV, აჭარის
ტელევიზია, PIK, მე-2 არხი, „ერთსულოვნება,” TV 25, „მზე,” „მაესტრო,”
„ენკი ბენკი,” „კავკასია,” დია TV,
ახალი არხი, STILI TV, MYVIDEO
TV, „რიონი,” GMG ფეხბურთი, GMG
სპორტი 1, GMG სპორტი 2, GMG
გურმანი, GMG ჰოლივუდი, GMG
ქალთა კლუბი, აფხაზეთის ხმა HD,
„ქვემო ქართლი,” „ტვ 4,” „მე-3 არხი,”
TV თრიალეთი.
ნინო კაპანაძე

ერთ მშვენიერ დღეს (რამდენიმე
კვირის წინ) ნაციონალური მოძრაობის ცნობილმა „სახეებმა” ფეისბუკზე შეთქმულებივით დაიწყეს ერთსიტყვიანი გზავნილის გამოქვეყნება:
„აპრილი!” „აპრილი!!” „აპრილი!!!”.
ფეისბუკის საზოგადოების ნაწილი
შეშფოთდა და შეუდგა გამოკითხვას,
თუ რას ნიშნავდა ეს უცნაური თამაში.
ბევრი კი მაშინვე მიხვდა, რომ „აპრილი” ნიშნავდა იმ თარიღს, როცა
მიხეილ სააკაშვილს შეეძლო, დაეთხოვა პარლამენტი და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაენიშნა.
ის იმედიანი და ხალისიანი განწყობა, რომლითაც სააკაშვილის თანამებრძოლები და მომხრეები ამ ერთსიტყვიან
პოსტს აზიარებდნენ, პირადად ჩემთვის თვალნათლივ ადასტურებდა, რომ
სააკაშვილს ჰქონდა გეგმა - ვადამდელი არჩევნები საკუთარი მთავრობით
ჩაეტარებინა და საქმე გამარჯვებამდე
მიეყვანა. შესაბამისად, მრავალჯერ
გაზიარებული „აპრილი” იყო არა თამაშის ნაწილი, არამედ პოლიტიკური
გეგმის კოდური სიტყვა, რომელსაც სააკაშვილის მომხრეებში მხნეობა უნდა
შეეტანა და გაემრავლებინა.
„აპრილი” დღემდე რჩება პრეზიდენტის გუნდის ერთადერთ იმედად,
ერთადერთ ხავსად, რომელიც ხელისუფლებაში კანონიერად დაბრუნების
თეორიულ შანსს უტოვებს ნაციონალურ მოძრაობას. თუ აპრილის თვე
პარლამენტის დათხოვნის გარეშე
ჩაივლის, თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც შემდეგი „მსხვილი” პოლიტიკური მოვლენა იქნება ოქტომბრის
საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელზეც
მიხეილ სააკაშვილის ნაცვლად საქართველო ახალ პრეზიდენტს აირჩევს.
როგორც დეკემბრის ბოლო დღეებში
გაირკვა, ბიძინა ივანიშვილსაც სათანადოდ უფიქრია აპრილზე და შეუმუშავებია გეგმა, რომელიც, მისივე შეფასებით,
„ქართულ ოცნებას” საბოლოო გამარჯვებას მოუტანს. ამ გეგმის ერთადერთი
საჯაროდ გახმაურებული პუნქტია ისეთი საკონსტიტუციო ცვლილების მიღება, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ თუ
ვადამდელი არჩევნები დაინიშნება, მას
ჩაატარებს არა სააკაშვილის, არამედ
ივანიშვილის მთავრობა.

თავი რომ არ შეგაწყინოთ იურიდიული დეტალებით, პირდაპირ გეტყვით: ამ ბრძოლაში გასამარჯვებლად
ბიძინა ივანიშვილს პარლამენტში 100
ხმა (სრული შემადგენლობის ორი მესამედი) სჭირდება. როდის დაითხოვს
სააკაშვილი მთავრობას, როდის მიიღებს პარლამენტი საკონსტიტუციო
ცვლილებებს, როდის დანიშნავს პრეზიდენტი ვადამდელ არჩევნებს - ეს
პროცესის დეტალებია. ფინალში კი
გამარჯვება ელოდება იმას, ვინც მთელი ამ ხნის განმავლობაში პარლამენტში 100 ხმას გააკონტროლებს.
როგორც „ოცნება” იუწყება, საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის მას
უკვე ჰყავს ასი და მეტი მომხრე. თუ
ეს მართალია, დაზუსტებით შეიძლება
ითქვას, რომ ოპერაცია „აპრილი” მის

ლებად კრიტიკული მოსაზრებები
დაგვიგროვდა. მართალია, ივანიშვილის მთავრობას ზოგი ძველი თანამშრომლების დატოვებისთვის აკრიტიკებს და ზოგი კიდევ - ძველების
გაშვებისთვის; მართალია, ზოგი უკმაყოფილოა საკადრო პოლიტიკით;
ზოგი წერს და ხმამაღლა საუბრობს
იმ განუკითხაობის შესახებ, რაც ადგილობრივ ხელისუფლებებში ხდება;
ზოგს მიღებული ამნისტია აეჭვებს
და ზოგს - მისაღები; ნეპოტიზმიც
განხილვის თემად იქცა; ყბადაღებული ტარიფებიც ქილიკის მიზეზია და
დაკავებული თანამდებობის პირების
მიმართ წაყენებული „რბილი” ბრალდებებიც; „მეცხრე არხის” ტკივილიც
მოუშუშებელია და ვერც ის უცნაურობა გავარკვიეთ, რატომ მოუხდა

ოპერაცია „აპრილი”
დაწყებამდე კარგა ხნით ადრე მარცხით დამთავრებულა; ნაციონალურ
მოძრაობას ხელისუფლებაში დაბრუნების ბოლო შანსი დაუკარგავს და ახლა
მხოლოდ ამ რეალობის დადასტურებას
უნდა ველოდოთ აპრილის თვეში.
თუმცა, ვიცით, რომ მიხეილ სააკაშვილი მებრძოლი ხასიათით გამოირჩევა. შესაძლოა, მას ალტერნატიული გეგმებიც ჰქონდეს, მაგრამ ის
გეგმები კანონისა და კონსტიტუციის
ჩარჩოში ვეღარ ჩაეტევა. ერთადერთი ქმედება, რომელიც პრეზიდენტს
კანონიერების ჩარჩოში დატოვებდა
და ბრძოლის გაგრძელების შანსსაც
შეუნარჩუნებდა, მის მიერ დანიშნული
მთავრობით ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება იყო, არის და
იქნება. სხვა შანსი არ არსებობს. ამიტომ, სააკაშვილის მომხრეებისთვის
კოდური სიტყვა „აპრილი” თავის სასიცოცხლო მნიშვნელობას აპრილის
თვის ამოწურვამდე შეინარჩუნებს.
არის კიდევ ერთი სერიოზული
მიზეზი, რის გამოც აპრილს ის ადამიანებიც ველოდებით, ვისაც ახალი
ხელისუფლების მიმართ მეტ-ნაკლებად მწვავე შეკითხვები და მეტ-ნაკ-

ჩვენი ქვეყნის პრემიერს ბაქოში პირველივე ვიზიტისას ბოდიშის მოხდა;
- მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი
ადამიანი - და, მათ შორის, მეც - ჯერჯერობით, თავს ვიკავებთ ახალი ხელისუფლების საქმიანობის ძირფესვიანი შეფასებისგან.
პირადად ჩემი და, რამდენადაც მესმის, სხვების არგუმენტიც მხოლოდ
ის ასდღიანი ვადა არ არის, რომელიც ახალი მთავრობის შეფასებას
სჭირდება ხოლმე დემოკრატიულ
ქვეყნებში. მთავარი მიზეზი მიხეილ
სააკაშვილი, მისი გუნდი და აპრილთან დაკავშირებული მათი გეგმებია.
პრეზიდენტის თანამოაზრეებს და
თანამებრძოლებს ვერ გაუგიათ, ხელისუფლებისთვის ბრძოლას აგრძელებენ, თუ ახალ ცხოვრებას იწყებენ
ახალ პოლიტიკურ რეალობაში. ამიტომ, ისინი ერთდროულად არიან თავდაცვის და თავდასხმის რეჟიმში, რაც
მათში ორმაგ აგრესიას აღვიძებს. საკმარისია, ვინმემ კრიტიკული შეკითხვა დასვას ახალი ხელისუფლების
მიმართ, რომ სააკაშვილის ოდიოზური მხარდამჭერები მაშინვე გვერდით
მჭიდროდ მიეკრობიან ქირქილით, ან
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ვანო შარიქაძე ჯარისკაცი სამშობლოს
სადარაჯოზე
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, სახმელეთო ჯარების სარდლობა
მადლობას უხდის ლეღვნის საჯარო
სკოლის კურსდამთავრებულის, ვანო
შარიქაძის, მშობლებს, რომ მათი
შვილი ღირსეულად იხდის მხედრულ
ვალს ერისა და სამშობლოს წინაშე.
ვანო სკოლაში სწავლის დროს
გამოირჩეოდა კარგი სწავლით, თავაზიანობით და სანიმუშო ყოფაქცევით.
მისი სურვილი იყო, სკოლის დამთავრების შემდეგ, სწავლა სამხედრო აკადემიაში გაეგრძელებინა. წარმატებით
ჩააბარა ფიზიკური მომზადება, მაგრამ
ბარიერი ვერ გადალახა საგნებში.
ამის შემდეგ გაიწვიეს სამხედრო
სავალდებულო სამსახურში, რომელსაც დღემდე წარმატებით ასრულებს.
მას სწამს, რომ ქვეყნის ძლიერება,
წინსვლა და გაერთიანება მხოლოდ
ძლიერ ქართულ არმიას და ამ ქართულ
არმიაში მოსამსახურე ქართველ ჯარისკაცს შეუძლია. როგორც აქტიურ,
მოწინავე სამხედრო ჯარისკაცს, ბატალიონის ხელმძღვანელმა მაიორმა ზ.
ნავერიანმა მის მშობლებს ნაწილიდან
სამადლობელი წერილი გამოუგზავნა,
სადაც აღნიშნულია, რომ მათი შვილი,
ვანო შარიქაძე, გამოირჩევა მაღალი
საშემსრულებლო დისციპლინით,
წარმატებით ართმევს თავს მასზე
დაკისრებულ ფუნქციონალურ მოვალეობას, არის შრომისმოყვარე და

პატიოსანი სამხედრო მოსამსახურე,
კეთილსინდისიერად შრომობს სამშობლოს საკეთილდღეოდ და სარგებლობს დამსახურებული ავტორიტეტით
სამხედრო მოსამსახურეებს შორის.
სამხედრო ჯარების საინჟინრო ბრიგადის სამშენებლო ბატალიონის
ხელმძღვანელობა მადლობას გიხდით
სამშობლოსათვის ღირსეული შვილის
აღზრდისათვის. გისურვებთ ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს ჩვენი
ქვეყნის საკეთილდღეოდ.
ვანო შარიქაძე ღირსეულ ოჯახში
აღზრდილი, ცნობილი აწ გარდაცვლილი მხატვრისა და პედაგოგის,
ივანე შარიქაძის შვილიშვილია. სწორედ მშობლებისა და ბაბუას დამსახურებაა, რომ ვანო ასეთი შრომისმოყვარე და პატრიოტ ადამიანად
ჩამოყალიბდა. ამაყია დედა, რუსუდან
გიგაშვილი, რომელიც ათეულ წელზე
მეტია, რაც ლეღვნის საჯარო სკოლაში პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა და
მამა სიმონ შარიქაძე. მშობელთა შრომა და აღზრდა, ღვაწლი და საქმიანობა
შვილმა სიკეთით გადაუხადა. ამაყობს
სკოლა, სადაც ვანო შარიქაძე სწავლობდა. უფალი გფარავდეს, ჩემო საყვარელო ვაჟკაცო, ცხოვრების გზაზე.
მანანა კიკვაძე
ლეღვანის საჯარო სკოლის
პედაგოგი

ნიშნისმომგებიანი პოზით, ან ყალბი
თანაგრძნობით, და იწყება არაადეკვატური გამოხმაურებების ზვავი:
„ააა, აბა რა გეგონათ?!” „ახლა აღარ
მოგწონთ ივანიშვილი?!” „დაგეწყოთ
გულის ფრიალი?!” „შეგიწყვიტათ ბიძინამ დაფინანსება?!” „გრძნობთ მუხლების კანკალს?!” „ჯერ სადა ხართ,
ახლა ნახეთ ჩარეცხვა!” „კარგია, თუ
გონზე მოხვედით” და ასე შემდეგ...
ასეთი არაჯანსაღი რეაქცია კრიტიკაზე აბსოლუტურად აუფასურებს
ნებისმიერ სერიოზულ შეკითხვას
თუ შეფასებას. საკუთარ მინდორზე
„გადაქაჩვის” ეს ძალისმიერი პოლიტიკა უკიდურესად აღიზიანებს ძალადობით დაღლილ ადამიანებს.
როცა აპრილი ჩაივლის და ყველას
ზუსტად ეცოდინება, რომ ნაციონალური ხელისუფლების რეანიმაციის
კანონიერი შანსი თეორიულადაც კი
აღარ არსებობს, დარწმუნებული ვარ,
ადამიანები დაკარგავენ მოტივსაც და
სტიმულსაც, თავს გრძნობდნენ ერთდროულად მსხვერპლად და მოძალადედ. ეს ნიშნავს, რომ კარგი მოქალაქეობა აღარ იქნება გაიგივებული
სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლასთან და, შესაბამისად, ჩაცხრება ბევრი
დაუსაბუთებელი აგრესია.
იმ პირობებში, როდესაც კრიტიკა იქნება მხოლოდ კრიტიკა და არა
მოგება-წაგების (ანუ „ნულოვანი ჯამის“) თამაშის ნაწილი; იმ პირობებში,
როდესაც საზოგადოებას მეტი საშუალება მიეცემა, სწორად აღიქვას ჩვენი მცდელობა და ძალდაუტანებლად
ჩამოაყალიბოს თავისი დამოკიდებულება ჩვენი მოსაზრების მიმართ, მეც
და, იმედი მაქვს, სხვებიც ვიტყვით ყველაფერს, რაც გვაწუხებს და რის თქმასაც სასარგებლოდ მივიჩნევთ ჩვენი
საერთო სამშობლოს მომავლისთვის.
ოპერაცია „აპრილის” ოფიციალურ დახურვამდე კი მხოლოდ იმას
გავიმეორებ, რაც ერთხელ უკვე დავწერე: შიში სწრაფად განქარდა, ხალხი გააქტიურდა, მომავლის დაგეგმვაც
შესაძლებელი გახდა, არც უიმედობაა,
ახალი წელიც დადგა, მაგრამ გულში
სიხარული არ არის...
ია ანთაძე
რადიო თავისუფლება

ძვირფასო
რედაქციავ!

ყურადღებით ვეცნობი საგაზეთო
პუბლიკაციებს თუ საინფორმაციო ტელეგადაცემებს, ჩვენი პოლიტიკოსების
გამოსვლებს და უნებლიეთ მახსენდება
დიდი მუხრან მაჭავარიანის ერთი შესანიშნავი ლექსის სტრიქონები:
...მე პატრონმა, მე პატრონმა
ამისთანა ცის,
სხვას მივბაძო? ვის?
რა გინდა, რომ აქ არ იყოს,
ენა იტყვის რას?
სიტყვა გინდა, მარტო წვიმას
აქვს სახელი ცხრა...
ასეთი საგანძურის პატრონები უცხოური ტერმინოლოგიებით ვაკნინებთ და
ვაბინძურებთ მშობლიურ სათაყვანებელ
ენას. უბრალოდ, სირცხვილია, ჩვენი
გენიოსი წინაპრების წინაშე.
მე ვთხოვ ჩვენს პარლამენტარს, ბატონ
ნოდარ ებანოიძეს, დააყენოს ეს საკითხი
პარლამენტის წინაშე.
პატივისცემით,
ნიკო წიკლაური

ყველაზე
გავრცელებული
სახელები გასულ წელს
ნინო და გიორგი იყო

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, 2012
წელს ახალბედა დედები გოგონებს ყველაზე ხშირად ნინოს, ხოლო ვაჟებს
გიორგის არქმევდნენ. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, რომელიც მონაცემთა ერთიან ბაზას ეყრდნობა, 2012 სტატისტიკის მიხედვით, ვაჟების პოპულარული
სახელებია: გიორგი 2967, ნიკოლოზი/
ნიკოლოზ 2738, ლუკა 1927, საბა 1629, ანდრია 1592, ალექსანდრე 908, დავით 872, მათე 672, სანდრო 603, გაბრიელ/
გაბრიელი 590, დემეტრე 541, ილია 460, დავით 441, დაჩი 348, ნიკა 319, ირაკლი
289, ლაზარე 281, ცოტნე 267, თორნიკე 248, რატი 206 და სხვ.
ახალშობილი გოგონების პოპულარული სახელებია: ნინო 2602, ბარბარე 2161,
მარიამ 1950, ანასტასია 1813, ელენე 1601,
ნინი 1100, ლიზი 972, ანა 902, ნია 724,
თამარ 505, სალომე 455, ანი 419, თეკლა
419, ნატალი 370, ანამარია 363, ანანო 356,
ლიკა 332, ნუცა 323, ქეთევან 244, გვანცა
214 და სხვ.

საქართველოს კანონმდებლობით
განსაზღვრულია, რომ ადგილობრივი
თვითმმართველობის უახლოესი არჩევნები 2014 წელს უნდა ჩატარდეს.
მალე დაიწყება თვითმმართველობის
რეფორმის განხორციელება, - ამის
შესახებ გარკვეული ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში 17 იანვარს
გამართულ შეხვედრაზე მივიღეთ.
რეფორმის ძირითადი ორიენტირები გარკვეულია და სტრატეგიული
დოკუმენტი - მომზადებული. იქმნება
სამუშაო ჯგუფები, რომლებმაც კონკრეტულ დეტალურ საკითხებზე უნდა
იმუშაონ. გაიმართება დისკუსია სხვადასხვა მიმართულებით. შემუშავდება
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი,
რომელმაც ერთიანობაში უნდა მოგვცეს თვითმმართველობის რეფორმის
განსახორციელებლად საჭირო საკანონმდებლო ბაზა.
„ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ
ჩვენს სამინისტროს, საქართველოს
მთავრობასა და პარლამენტის შესაბამის
კომიტეტებთან ერთად, წამოწყებული
აქვს ყველაზე მსხვილმასშტაბიანი და
ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა,
- ეს არის საჯარო ხელისუფლების
მოწყობა, - განაცხადა შეხვედრაზე
რეგიონული განვითარებისა და ინფ-

იცვლება მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული საფუძველი. სამხარეო
დონეზე შევა თვითმმართველობის
ელემენტები. საუბარია სამხარეო დონეზე ბიუჯეტის შექმნაზე.
სამხარეო დონეზე შევა თვითმმართველობის ძალიან მნიშვნელოვანი
ელემენტები სამხარეო საბჭოს სახით.
სავარაუდოდ, ის არ იქნება ცალკე
არჩევითი, არამედ იქნება ასოცირებული, შემავალი საკრებულოებიდან.
რაც შეეხება აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომელიც იქნება უფრო
მენეჯერის ტიპი, ვიდრე პოლიტიკური ფიგურა, მის არჩევა-შერჩევაში
მონაწილეობას მიიღებს როგორც
სამხარეო საბჭო, ასევე ცენტრალური
ხელისუფლება, ოღონდ გარკვეული
უპირატესობით სამხარეო საბჭოსი.
საუბარია იმაზე, რომ ყველა სოფელში მოსახლეობამ აირჩიოს მამასახლისი. საქართველოში არის 3 500
სოფელი. 3 500-ვე სოფელში მოსახლეობა ჩაატარებს კრებას, აირჩევს
საზოგადოებრივ საბჭოს და მამასახლისს. ეს არ იქნება ანაზღაურებადი
სამუშაო. ეს იქნება საზოგადოებრივი
თვითმმართველობის ფორმა. თუ რაიმე
ფუნქციის დელეგირება მოხდება მუნიციპალიტეტიდან, ან კანონმდებლობა
მიანიჭებს რაიმე ფუნქციას, მხოლოდ

თვითმმართველობის
რეფორმით უნდა მივიღოთ
ადგილობრივ მოსახლეობასთან
ანგარიშვალდებული ხელისუფლება
რასტრუქტურის მინისტრის პირველმა
მოადგილემ თენგიზ შერგელაშვილმა,
- მიუხედავად არა ერთი მცდელობისა,
1998 წლიდან, ვერც ერთხელ, ვერც
ერთი რეფორმის დროს ვერ მივიღეთ
მართვის ეფექტურობა, ადგილობრივ
მოსახლეობასთან ანგარიშვალდებული
ხელისუფლების რგოლი.”
თენგიზ შერგელაშვილის განცხადებით, მიმდინარეობს საკანონმდებლო ბაზის მომზადება. 2013 წლის
საგაზაფხულო სესიის ბოლომდე
უნდა დაამტკიცოს ეს კანონპროექტი
პარლამენტმა. ჩასატარებელია ბევრი
სამუშაო, რათა ადგილობრივ არჩევნებს მომზადებულნი შევხვდეთ.
უკვე 2013 წელს ამოქმედდება ამ
კანონმდებლობის გარკვეული ნაწილი, რომელიც ბევრ სიახლეს ითვალისწინებს. მათ შორის განხილვის
სტადიაზეა საქართველოს ყველა
სოფელში - ანუ 3 500-ვე სოფელში
ე. წ. „საზოგადოებრივი თვითმმართველობების” ფორმირება. ეს არ იქნება
მუნიციპალური თვითმმართველობის
ფორმა. ეს იქნება მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა, რომელიც ჩართული
იქნება რეფორმის პროცესში.
„საზოგადოებრივი თვითმმართველობის” რგოლი მიიღებს მონაწილეობას
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში; იმ
კონსულტაციებში, რომლებიც მუნიციპალიტეტების ტერიტორიულ ოპტიმიზაციას ან კომპეტენციების გამიჯვნას
შეიძლება უკავშირდებოდეს. 2014 წლის
არჩევნების შემდეგ „საზოგადოებრივი
თვითმმართველობის” რგოლებს კანონით დაეკისრებათ სხვა ფუნქციები.
ერთ-ერთი ფუნქცია იქნება უშუალოდ
საბიუჯეტო პროცესში თანამონაწილეობა, - როგორ ბიუჯეტის დაგეგმვის,
ასევე მისი მონიტორინგის ეტაპზე.
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გაწეული ხარჯების კომპენსირება
შეიძლება მოხდეს. სოფელს არ ექნება ამ შემთხვევაში ექსკლუზიური
ფუნქციები, არ ექნება ბიუჯეტი.
ამით განსხვავდება საზოგადოებრივი
თვითმმართველობის ფორმა ნამდვილი
თვითმმართველობისგან.
სოფლის რწმუნებულები 2014
წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ იმ ფორმით, როგორც ისინი დღეს მუშაობენ,
აღარ იარსებებს.
დღევანდელი რწმუნებული არის
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი
ხელისუფლების ტერიტორიული
რგოლი, ანუ მისი გაგრძელება. საზოგადოებრივი თვითმმართველობა კი იქნება ადგილობრივი სოფლის მოსახლეობიდან ანგარიშვალდებული რგოლი,
რომელიც თავისი სოფლის სახელით
კანონით განსაზღვრულ ჩარჩოებში
იურთიერთობებს მუნიციპალიტეტთან.
აუბარია გადასახადის ტიპების
განაწილების ცვლილებაზე.
გადანაწილდება გადასახადები ხელისუფლების დონეებს შორის. შეიძლება
დაწესდეს ისეთი გადასახადი, რომელიც დღეს არ არსებობს. ამჟამად
ამ თემაზე მიმდინარეობს მუშაობა.
საუბარია იმაზე, რომ ხელისუფლების
დონეებს შორის ფუნქციების განაწილების შესაბამისად გადანაწილდეს
საჯარო ფინანსები. ეს ნიშნავს იმას,
რომ საჯარო ფინანსების გაცილებით
დიდი წილი, ვიდრე დღეს აქვს, იქნება
მუნიციპალურ და რეგიონულ დონეზე.
ყველაფერი, ჯერჯერობით
- ვიდრე კანონს არ მიიღებს
პარლამენტი და ძალაში არ შევა, - მხოლოდ კონცეფციაა.
ლაურა გოგოლაძე

საზოგადოების აზრით

დღეს კომისია გამგებლობის
კანდიდატებთან გასაუბრებას ჩაატარებს
დღეს, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად შექმნილი
კომისია გამგებლობის კანდიდატებთან
გასაუბრებას ჩაატარებს. კომისიამ ათი
კანდიდატიდან ერთს უნდა მიანიჭოს
უპირატესობა და საკრებულოს წარუდგინოს დასამტკიცებლად.
რას დაამატებდნენ გამგებლობის
კანდიდატთა სამუშაო პროგრამებს, რა
მოთხოვნები აქვთ მუნიციპალიტეტის
მომავალი გამგებლის მიმართ, - ამ
შეკითხვებზე ხარაგაულელები გვპასუხობენ.
ეკა შველიძე: -მისასალმებელია და
სასიხარულოა, რომ გამგებელი დემოკრატიული გზით შეირჩევა და არა ვიღაცის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით. ღმერთმა
დაგვიფაროს იმ გაუგებრობებისგან, რაც
ხდება სხვა მუნიციპალიტეტებში. არეულობა კეთილის მომტანი არ იქნება არავისთვის
და ისევ უიმედობას გამოიწვევს. ხარაგაული ყოველთვის გამოირჩეოდა შეგნებული
სამოქალაქო საზოგადოებით.
კომისია დგას დიდი დილემის წინაშე
იმიტომ, რომ ყველა კანდიდატი, ასე თუ
ისე, ღირსეულია თავისი განვლილი გზით.
კომისიამ უნდა გაიაროს მართლაც ბეწვის
ხიდზე სიფრთხილით, რომ მათმა გადაწყვეტილებამ არ დააზიანოს მომავალი და
არ გამოიწვიოს არეულობა.
კანდიდატთა პროგრამები საინტერესოა,
ინოვაციური, მრავლისმომცველი. თანამედროვე მენეჯერული ცოდნა და დემოკრატიული ხედვა დავინახე ამ პროგრამებში.

ძალიან მიხარია, რომ ასეთი კანდიდატები
იბრძვიან თანამდებობისთვის. ნიუანსებში
წვდომა მერეც შეიძლება.
გამგებელმა უნდა იცოდეს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები თითოეული მოსახლის გასაჭირი, ლხინი, სოციალური და ეკონომიური
პრობლემა და შესისხლხორცებული უნდა
ჰქონდეს ყველაფერი. არ უნდა დაკარგოს
დრო ხარაგაულის გასაცნობად. ევროპაში
ასეა - თვითმმართველობის წევრები არიან
ადგილობრივი მკვიდრები და დასაბამიდან
იქაური პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნავენ. მაგალითად, სამხრეთ გერმანიაში
ადგილობრივ არჩევნებში ვერ გაიმარჯვა
მმართველმა პარტიამ. ხალხმა მხარი დაუჭირა ისეთ პარტიას, რომელიც მიაჩნდა, რომ ადგილობრივ პრობლემებს უკეთ მოუგვარებდა.
ეს არის ცივილური მიდგომა საკითხებისადმი
და ჩვენც ეს უნდა ვისწავლოთ.
მსურს, რომ მომავალში გამგებელი
საყოველთაო, პირდაპირი წესით აირჩეს.

მანანა ტაბაშიძე: -საკონკურსო
კომისია, ჩემი აზრით, დაბალანსებულია.
ჩემი სურვილია, ისეთი პიროვნება გახდეს
გამგებელი, რომელსაც კი არ დაეკარგება
სურვილი წელიწადნახევრის შემდეგ
ხარაგაულის გამგებლობის და ხალხის
მომსახურების, არამედ კენჭისყრაზე ისევ
დააყენებს თავის კანდიდატურას. თუ შემდეგ
მას მოსახლეობა პირდაპირი წესით აირჩევს, ეს იქნება ხარაგაულის გამარჯვება.
ღმერთმა ქნას, ისეთი გამგებელი მოვიდეს,
რომელიც ქუთაისში არ შეარჩევს კადრებს
და არც თბილისიდან მიღებული ზარებით.
ხარაგაულის მომავალმა გამგებელმა
უნდა იცოდეს, რომ აუარებელი საქმე
დახვდება ხარაგაულსა და მის სოფლებში.
სიდუხჭირის პირას არიან ადამიანები. არანაირი შეღავათი არ აქვთ მრავალშვილიან
ოჯახებს. ჩემი სურვილია, რომ გამგებელი
იყოს კარგი მენეჯერი, რომელიც მოითხოვს
სამოქალაქო დარბაზის ამოქმედებას, რომელზეც დღევანდელი საკრებულო ამბობს,
რომ არ სჭირდება. იმედს ვიტოვებ, რომ
ღმერთი თავის კალთას გადმოგვაფარებს
და ისეთი რამ აქ არ მოხდება, რაც ზოგიერთ
სხვა მუნიციპალიტეტში ხდება. ვისაც ჰქონ-

და გამგებლობის ამბიცია, მე მგონი, ყველამ
წარადგინა თავისი თავი. კომისიის წევრები,
მჯერა, დასაბუთებულ პასუხს გასცემენ იმ
კანდიდატებს, ვისაც მხარს არ დაუჭერენ.
ვერც ერთი კანდიდატის პროგრამაში
ვერ ვხედავ დასაქმების პრობლემის გადაჭრის კონკრეტულ გზებს და მიმართულებებს. ვფიქრობ, ჩამოყალიბებულები არ
არიან. ზვარის მინერალური წყლის ქარხნის
ამოქმედებაზე ხელშეწყობა გამგებელმა
აუცილებლად უნდა შეძლოს. აუცილებელია ხარაგაულში ახალგაზრდების დამაგრება. ბევრი რამ, რაც არასწორი გზით
კეთდებოდა, უნდა გამოსწორდეს. ახალმა
გამგებელმა უნდა იცოდეს, რომ დახვდება
ბევრი ისეთი რამ, რაც შეიძლება ითვლება
გაკეთებულად, მაგრამ ისევ გასაკეთებელია.
ძალიან მინდა, რომ ხარაგაულის გამგებელმა გაითავისოს ეროვნული პარკის
მნიშვნელობა და ხარაგაული მოამზადოს ტურიზმის განვითარებისთვის. მნიშვნელოვანია,
რომ ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის მიმდებარე სოფლებზე
გამახვილდეს განსაკუთრებული ყურადღება.
სოფლის მეურნეობის განვითარების
მიმართულებით, დასაქმების კუთხით თითო-

ეული ოჯახის შესაძლებლობები უნდა შეისწავლოს გამგებელმა. მუნიციპალიტეტში
შექმნილმა საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრმა უნდა შეიძინოს ქმედითი
ფუნქცია. სახელობო სასწავლებლის შექნა,
სამწუხაროდ, არ დააფინანსა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. მომავალმა გამგებელმა
ამაზე უნდა იზრუნოს. ასე რომ, ძალიან
ბევრი საფიქრალი ექნება ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის გამგებელს.

გურამ სახვაძე: -გავეცანი გაზეთში
გამოქვეყნებული გამგებლობის კანდიდატების სამუშაო გეგმებს და მინდა აღვნიშნო,
რომ ძირითადი პრიორიტეტები თითქმის
ყველასი მსგავსია და ჩემთვის მისაღები.
ვეთანხმები ბატონ ზურაბ მაჭავარიანის

კრიტიკას სპორტსკოლის საკითხში. სოციალური დაცვის სამსახურს მეტი გამჭვირვალობა სჭირდება, რადგან არიან
დაუსაქმებელი ოჯახები, რომლებიც ვერ
ხვდებიან დასახმარებელთა სიაში.
თანამედროვე კულტურის სახლის
აშენების სურვილს მხოლოდ ერთადერთი
კანდიდატი გამოთქვამს და მეც მსგავსი
სურვილი მაქვს, ამას დავამატებდი ცენტრალური ბიბლიოთეკის თანამედროვე
შემინული შენობის აშენების სურვილს, პატარა ხარაგაულში ახალი მინი სპორტული
მოედნის აშენებას და წერეთლის ქუჩაზე
არსებულის კეთილმოწყობას. კარგი იქნება,
ახალი ხელმძღვანელობა დაბა ხარაგაულის
ცენტრში თუ დააარსებს მეფუტკრეობის
სკოლას ან მეფუტკრეობის შემსწავლელ
კურსებს ბიუჯეტის ხარჯზე, სადაც ასაკის
შეუზღუდავად გადამზადდებიან მოყვარული მეფუტკრეები. საჭიროდ მიმაჩნია, რომ
საავადმყოფოს მიმართულებით იმოძრაოს
მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა ბიუჯეტიდან

თანადაფინანსებით. გვინდა სასწრაფოდ
შეკეთდეს დაბა ხარაგაულის შიდა გზები
ჭიპაშვილის, გრიშაშვილის, გურამიშვილის
ქუჩებზე, რომ ტალახში არ ვიხრჩობოდეთ.
მისასალმებელია, თუ მოწესრიგდება დევის ხვრელისა და ჩხერის ციხისკენ მიმავალი
ბილიკები, ხოლო ხანდებში, დევების ქანდაკების მოპირდაპირე მხარეს მოწესრიგდება
მდინარე ჩხერიმელას სანაპირო და მიეცემა
პლაჟის მსგავსი სახე. ზაფხულში იქ დიდი
სიამოვნებით გრილდება დიდი და პატარა.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მომავალ გამგებელს ვურჩევ და ვუსურვებ
ხალხთან ახლო ურთიერთობას, მივიდეს
დაბა ხარაგაულის ყველა უბანში და დაელაპარაკოს ხალხს. ხელისუფლების წარმომადგენლები მხოლოდ სოფლებში დარბიან
და ისიც - არჩევნების მოახლოებისას, დაბა
კი არც ახსოვთ. ახალ გამგებელს ვთხოვ, შეჭირვებულთა სასადილო გახსნას სოფლებში
ზონების მიხედვით. პრობლემები ბევრია და
გამკლავებას და გამძლეობას ვუსურვებ.

ს

ეს

ზურაბ მაჭავარიანი: -ხელისუფლების მხრიდან სოფლის მეურნეობა დასახელებულია პრიორიტეტულ
დარგად. ასეც რომ არ იყოს, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლის ძირითადი წყაროა
სოფლის მეურნეობიდან მიღებული
პროდუქტი. გამგებლის კანდიდატებს
უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოთ
ამ დარგში არსებული პრობლემებისათვის, უნდა ყოფილიყვნენ უფრო
კონკრეტულები, წარმოედგინათ თავიანთი ახლებური ხედვა სოფლის
ასაღორძინებლად. ეს, მეტნაკლებად,
ყველა კანდიდატს ეხება.
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დავით ნარმანია: „პროექტების განხორციელებისას ხარისხზე
მკაცრი კონტროლი დაწესდება”
თბილისი-სენაკის საავტომობილო
მაგისტრალის სურამი-ზესტაფონის 60 კილომეტრიანი მონაკვეთის
მშენებლობასთან დაკავშირებით საკითხის შესწავლა მიმდინარეობს და
ჯერჯერობით, კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული არ არის.
„ვიცით, რომ ამ მონაკვეთზე საავტომობილო მაგისტრალის მშენებლობა
ძვირია და ძალიან დიდ ტექნიკურ
სამუშაოებთანაა დაკავშირებული.
უხეში გათვლებით, 800 მილიონი
ლარია საჭირო. ამჟამად ვსწავლობთ,
რომ უფრო ზუსტად ვიცოდეთ, სად რა
მდგომარეობაა, სად შეიძლება გაიაროს გზამ, სად შეიძლება არსებული
მონაკვეთის გაფართოება და დაახლოებით რა დაჯდება. პროექტირების
პროცესი მოგვცემს ზუსტი გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას,”
- აღნიშნა საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
მინისტრმა დავით ნარმანიამ რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან
შეხვედრაზე. ჩემს შეკითხვაზე, ვარაუდობენ თუ არა ალტერნატივად
ფონის შემოვლითი გზის განხილვას,
მან განაცხადა: „ამას, ჯერჯერობით,
ვერავინ გეტყვით, ვიდრე საპროექტო
შესწავლა არ დაიწყება.”
წლის სამოქმედო
გეგმა, რეგიონების
მიხედვით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები და
ადგილობრივი თვითმმართველობის
კონცეფცია გაგვაცნეს 17 იანვარს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში მინისტრმა
დავით ნარმანიამ და მინისტრის
მოადგილეებმა თენგიზ შერგელაშვილმა და შოთა მურღულიამ.
შეხვედრის დასაწყისში მინისტრმა
რეგიონულ მედიასთან მჭიდრო თანამშრომლობის როლსა და გამჭვირვალობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა; მანვე,
საზოგადოების ინფორმირებულობისა
და მოსახლეობის პრობლემების სამინისტროსთვის პერიოდულად გასაცნობად, რეგიონულ მედიასთან მჭიდრო
ურთიერთობის მზაობა გამოხატა.
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რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია (ცეტრში)
და მინისტრის მოადგილეები თენგიზ შერგელაშვილი და შოთა მურღულია
რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე. ავტორის ფოტო
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის პრიორიტეტების
დასადგენად ახალი
მეთოდოლოგია შემუშავდება
ეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ
სამინისტროს ერთ-ერთი ძირითადი
გამოწვევაა სერვისის ხარისხის გაუმჯობესება: „პრაქტიკამ დაგვანახა, რომ
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული
პროექტები, სიჩქარესა და სტანდარტების არარსებობის პირობებში, ბევრგან უხარისხოდაა შესრულებული.
ამიტომ ხარისხის გაუმჯობესება ჩვენი
ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იქნება.

რ

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო 2013 წელს შარშანდელთან შედარებით 180
მილიონი ლარით მეტს გახარჯავს სხვადასხვა პროექტებზე.
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წელს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
ბიუჯეტი 901 მილიონი ლარით განისაზღვრა. აქედან 501 მილიონი ლარი
სხვადასხვა მიმართულებით გზების და
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოებზე გაიხარჯება. 182
მილიონ ლარამდეა განსაზღვრული
მუნიციპალური განვითარების ფონდის
მიერ განსახორციელებელ პროექტებსა და პროგრამებზე; 130 მილიონი
ლარი - წყალმომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებებზე; 82 მილიონი
ლარი - დევნილთა საცხოვრებელი სახლებისა და პირობების მოწესრიგების
სამუშაოებზე. „180 მილიონი ლარით
მეტის დახარჯვის შესაძლებლობა
გვექნება 2013 წელს, 2012 წელთან
შედარებით” - აღნიშნა შეხვედრაზე
მინისტრმა დავით ნარმანიამ.
ზემოთაღნიშნული 901 მილიონი
ლარიდან წმინდა საბიუჯეტო სახსრები 341 მილიონი ლარია; 75 მილიონ
ლარამდე არის გრანტი; ხოლო ძირითადი ნაწილი - 484 მილიონი ლარი
არის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მოზიდული გრძელვადიანი და
შეღავათიანი კრედიტები, რომლითაც,
ძირითადად, ფინანსდება სხვადასხვა
ინფრასტრუქტურული პროექტები,
როგორიც არის გზები, წყალმომარაგების სისტემის სამუშაოები და ა. შ.

ამისთვის რამდენიმე მუნიციპალურ
სტანდარტს შევიმუშავებთ. მინიმუმ ამ სტანდარტების დაცვა იქნება
აუცილებელი იმისთვის, რომ უფრო
მოწესრიგებული და ხარისხიანი ინფრასტრუქტურა მივიღოთ.
მეორე - სატენდერო პირობებში
უფრო მკაფიოდ და მკაცრად იქნება გაწერილი ხარისხთან დაკავშირებული საკითხები. სატენდერო დოკუმენტაციაში
გათვალისწინებული იქნება სამუშაოების შესრულების შუალედური გეგმები.
მესამე - სამინისტრო გაააქტიურებს ურთიერთობას სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან
ცალკეული ინფრასტრუქტურული
პროექტების შესრულების ხარისხის
შესამოწმებლად.
პროექტების კოორდინაცია, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით
ხორციელდება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა იქნება ჩვენი სამინისტროს მხრიდან. განისაზღვრება
პრიორიტეტების შემუშავების ისეთი
მეთოდოლოგია, რომ გამოირიცხოს
სუბიექტური მიდგომები სოფლების
ცალკეულ ტერიტორიულ ერთეულებში პროექტების შერჩევისას. ობიექტურად გაზომვადი კრიტერიუმების
საფუძველზე თვითონ სისტემამ უნდა
მოგვცეს არჩევის საშუალება - ვთქვათ,
სად, რომელ სოფელში არის უფრო
პრიორიტეტული წყალმომარაგების

სისტემის მოწესრიგება, სად არის
უფრო პრიორიტეტული გზის შეკეთა
და ა. შ.” - აღნიშნა დავით ნარმანიამ.
მან ასევე ხაზი გაუსვა ფინანსური
რესურსების ოპტიმალურად ხარჯვის
მნიშვნელობას. „ჩვენ უფრო დეტალური შესყიდვების გეგმები გვექნება
და უფრო მაღალ კონკურენციას ველოდებით ტენდერებში,” - განაცხადა
მინისტრმა. სამინისტრო ასევე გეგმავს
პროექტის ხარჯთაღრიცხვების დეტალური აუდიტის განხორციელებას.
მშენებელი ორგანიზაცია
დამატებით დავალებებს
აღარ მიიღებს
ადაიხედება თუ არა გასულ
წლებში უხარისხოდ შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები და თუ გადაიხედება, დადგება თუ
არა კონკრეტული ორგანიზაციების პასუხისმგებლობის საკითხი; ან როგორ
გასწორდება ხარვეზები, - ამის შესახებ
მინისტრმა დავით ნარმანიამ აღნიშნა,
რომ სამინისტროს გადმობარებისას,
პარალელურ რეჟიმში დაიწყეს მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების
ძალიან აქტიური რევიზია. უკვე ათზე
მეტი საქმეა გადაგზავნილი საგამოძიებო ორგანოებში. მათგან ცხრა საქმე
ტენდერებთანაა დაკავშირებული.
ზოგან ხარჯთაღრიცხვები იყო არასწორად - მაღალი ფასების გამო, ზოგან
ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემები აღმოჩნდა. კომპანიები ჩიოდნენ,
რომ მათ ერთი პროექტი ჰქონდათ
მოგებული და დამატებით დააძალეს
კიდევ სხვა პროექტების შესრულება.
შიდა აუდიტის სამსახური სწავლობს
ამ საქმეებს ძალიან კომპეტენტურად.
დავით ნარმანია ამბობს, რომ ამიერიდან აღარ იქნება არც ერთი ზედმეტი
დავალება. ხარჯთაღრიცხვები დეტალურად შემოწმდება და მშენებელი ორგანიზაციები ვალდებულნი იქნებიან, ეს
თანხა ტენდერში მოგებულ პროექტზე
დახარჯონ, ანუ გააკეთონ უფრო მეტად
ხარისხიანად, ვიდრე ადრე აკეთებდნენ.

გ

გაგრძელდება გზებისა და
წყალსადენების მშენებლობა
წელს გაგრძელდება
გზებისა და გზებთან
დაკავშირებული რეაბილიტაციის
სამუშაოები. ჯამში საქართველოში
250 კილომეტრამდე სხვადასხვა დანიშნულების - როგორც საერთაშო-
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რისო, ასევე შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის - გზა გაკეთდება. 2013
წელს ოცდაათი საავტომობილო ხიდი
და სამი საავტომობილო გვირაბის
რეაბილიტაციაა დაგეგმილი.
რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
მიერ განსახორციელებელ პროექტებს
შორის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტად რჩება წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია. 2013 წელს ორმოცდაათამდე ქალაქის ტიპის დასახლებაში
აწარმოებენ ამ კუთხით სამუშაოებს.
მყარი ნარჩენების მართვისთვის
2013 წელს 12 მილიონი
ლარია გამოყოფილი
იახლეა ის, რომ წელს პირველად დაიწყება რეგიონული
ნაგავსაყრელების მართვა. 2012
წელს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბდა შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის
კომპანია.” ნარჩენების მართვა აქამდე
მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილება იყო და წინა ხელისუფლების
პერიოდში იქცა ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილებად.
რეგიონული განვითარებისა და

ს

ლი ქვეყნის მასშტაბით ამას სრულად
შევძლებთ, - აღნიშნა ჩვენთან შეხვედრაზე რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის მინისტრის
მოადგილემ შოთა მურღულიამ, მყარი ნარჩენების მართვის პრობლემის
მთლიანად გადაჭრას დასჭირდება
ჩვენი ქვეყნის სრულ ბიუჯეტზე მეტი.
ამიტომ ჩვენი მიდგომაა, რომ პირველი რიგის ამოცანები მოწესრიგდეს
- რეგიონში თითო ნაგავსაყრელზე
განხორციელდეს შემოღობვითი სამუშაოები იმისათვის, რომ მინიმალური
სტანდარტები იყოს უზრუნველყოფილი; თუმცა ამ სტანდარტებში ჩვენ არ
ვგულისხმობთ ევროპულ სტანდარტებს. 2013 წელს 12 მილიონი ლარია
გამოყოფილი ამ მიმართულებით.
შარშან გაიხარჯა მილიონი ლარი.
მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა ზრდაა,
ეს თანხა ეყოფა მხოლოდ რამდენიმე
ნაგავსაყრელის შემოღობვას. დანარჩენ
ნაგავსაყრელებზე მინიმალური დონის
სამუშაოებია გათვალისწინებული,
პერიოდულად რომ მოხდეს მიწის
მოყრა. ეს მხოლოდ დასაწყისია. ამით
პრობლემას ვერ ვაგვარებთ, მაგრამ
გაცილებით წინ წავიწევთ.
ჩვენ ახლა მთელი წელი უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ვნახოთ, სად შეიძლება
ახალი ნაგავსაყრელის გაკეთება. არ გვინდა, რომ ძველი მოვშალოთ და ისევ უკანონო ნაგავსაყრელი წარმოიშვას სხვაგან.”
ამჟამად მიმდინარეობს ნარჩენების
მართვის კომპანიის სტრატეგიის დამუშავება. ამ მიმართულებით რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო, რეგიონული ნაგავსაყრელების მართვის მიმართულებით, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად
იმუშავებს, გარემოზე ზემოქმედების
შესაფასებლად.
ნარჩენების მართვისთვის სამინისტრო ორი მიმართულებით იმუშავებს
- ერთია არსებულ ნაგავსაყრელებზე სიტუაციის მინიმალურ დონეზე
გაუმჯობესება და მეორე - ძველი
ნაგავსაყრელების დახურვა და ახალი
ნაგავსაყრელების შექმნა.
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა გრძელდება
იმდინარე წელსაც გაგრძელდება სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა. 2013 წელს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების
ფონდი 449 მილიონი ლარია. ეს თანხა
ეტაპობრივად განაწილდება რეგიონებსა და თვითმმართველობებზე,
თვითმმართველობის მიმართვის საფუძველზე იმისდა მიხედვით, თუ რას
თვლიან ისინი პრიორიტეტულად.
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თენგიზ შერგელაშვილი: „არც ერთი პროგრამა, გზის
არც ერთი კილომეტრი არაფრად ღირს, თუ არ
არის ინდიკატორი, სადაც მოცემულია, კონკრეტულად
რომელი საზოგადოებრივი ჯგუფის მდგომარეობა როგორ
გაუმჯობესდება და როგორ გავზომოთ ეს გაუმჯობესება.”
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
პირველ ეტაპზე გეგმავს ნაგავსაყრელის მოწყობას შემდეგ მსხვილ
მუნიციპალიტეტებსა და მხარის ცენტრებში: თელავში, ახალციხეში, გორში,
მცხეთაში, ოზურგეთში, ზუგდიდში,
ამბროლაურსა და ქუთაისში. ამ ნაგავსაყრელების მოსაწყობად 2013
წლის ბიუჯეტში 12 მილიონი ლარია
გათვალისწინებული.
გარდა ამისა, მომზადდება სახელმძღვანელო დოკუმენტები, გადამზადდება
პროფესიული კადრები, შემუშავდება
ხარჯების ამოღების მექანიზმი და
მომზადდება საინვესტიციო პროექტები.
„ზოგადად, ნაგავსაყრელების მოწესრიგება ძალიან მასშტაბური საქმეა.
ჩვენ არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ
სამი-ოთხი წლის განმავლობაში მთე-

„თვითმმართველობები გააკეთებენ
განაცხადებს, - ამბობს დავით ნარმანია,
- რეგიონული განვითარების კომისია
შეაფასებს ამ პროექტებს და მერე
ფინანსთა სამინისტრო გაანაწილებს
რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდს.”
თითოეული რეგიონისთვის
შემუშავდება განვითარების
სტრატეგიული გეგმა
ემუშავდება თუ არა თითოეული
რეგიონის განვითარების სტრატეგიული გეგმა? ხარაგაულშიც გვქონდა შემთხვევა, როცა ჯერ ასფალტი
დაიგო და შემდეგ კი ახლადდაგებული
ასფალტი ბუნებრივი გაზის
შემოსაყვანად აყარეს.
მე-5 გვ.
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საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო 2013 წელს ხარაგაულის მუნიცი პალიტეტში
შემდეგ პროექტებს განახორციელებს:
საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის 162-ე, 165-ე,
167-ე, 169-ე, 170-ე (0.9), 171-ე (0,9)
კილომეტრებზე ჩატარდება ცალკეული დაზიანებული მონაკვეთების
სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამ
სამუშაოებზე, რომელსაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
განახორციელებს, 8 000 000 ლარი
დაიხარჯება და გამოცხადდება
ტენდერი.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის 152-ე, 159-ე
(0.437), 161-ე, 163-ე, 164-ე, 166-ე
კილომეტრებზე გაგრძელდება გზის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
მიერ და ამ სამუშაოებზე 4 000 000
ლარი დაიხარჯება.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის კმ. 167+759
მდ. ძირულაზე არსებული სახიდე

გადასასვლელის რეაბილიტაციისთვის დაგეგმილია 400 000 ლარი.
ამ პროექტის განმახორცილებელია
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი და მის შესასრულებად გამოცხადდება ტენდერი.
ხარაგაულში წელსაც გრძელდება ქუჩების, მოედნების და სანიაღვრე
არხების რეაბილიტაცია მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ.
ამ სამუშაოებზე გათვალისწინებულია 412 500 ლარი.
ტენდერი გამოცხადდება შიდასახელმწიფო მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის 27-ე
კილომეტრზე გამორეცხილი მიწის
ვაკისის აღდგენითი სამუშაოებისთვის. პროექტის ღირებულება 399
600 ლარია და ამ სამუშაოებს საქართველოს გზების დეპარტამენტი
განახორციელებს.

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გრძელდება საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისისსენაკი-ლესელიძის ს/გზის 145-ე და
148-ე კმ-ზე მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის
საწინააღმდეგო პრევენციული სამუშაოები 122 900 ლარად.

2013 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელდება უბისის მონასტრის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული

მემკვიდრეობის თანმიმდევრული
აღდგენა და ამისთვის გამოცხადდება
ტენდერი. სამუშაოებისთვის გათვალისწინებულია 1 205 000 ლარი.

მესამე წელია მიმდინარეობს
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ხევში ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის
სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები მუნიციპალური განვითარების
ფონდის მიერ და წელს ამ სამუშაოებზე 191 200 ლარია გათვალისწინებული. ძირითადი სამუშაოები
დასრულებულია.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ხევში ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის
ოთახების მოწყობაზე 26 600 ლარი
დაიხარჯება.

დავით ნარმანია: „პროექტების განხორციელებისას ხარისხზე
მკაცრი კონტროლი დაწესდება”
მეოთხე გვერდიდან

ამასთან დაკავშირებით მინისტრის
მოადგილემ თენგიზ შერგელაშვილმა გასული წლის დეკემბერში
ვაშინგტონში, მსოფლიო ბანკის მთავარ ოფისში ვიზიტი გაიხსენა. „იქ
საკითხი ასე დავსვით, რომ ჩვენ გვინდა
შინაარსი, ანუ საით მივდივართ და
მერე პროექტები, - ამბობს თენგიზ
შერგელაშვილი, - მსოფლიო ბანკის
მთავარ ოფისში გვიპასუხეს, რომ
წინა ხელისუფლება ამბობდა პირიქით
- მთავარია, რაღაცები ავაშენოთო.
ხშირად ვუსვამდით კითხვას, რომ
ავაშენებთ, მერე იმას მოვლა-შენახვა
ჭირდება, ან ხარჯი ვინ უნდა გაიღოს,
ან ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელიო.
სამწუხაროდ, ჩვენი წინამორბედები
ამას არ თვლიდნენ პრიორიტეტულად.
ამჟამად ვაკეთებთ გეოინფორმაციულ რუკას. პრობლემა რომ არ
შეიქმნას, დაგეგმვაში უნდა არსებობდეს თანმიმდევრობა. ადრე იყო კოორდინაციის პრობლემა იმიტომ, რომ
ძალიან ბევრი პროექტი იწყებოდა პერსონალური სატელეფონო ვერბალური
დავალებების საფუძველზე. ამიტომ
ისინი კოორდინირებული არ იყო. ახლა
ეს ერთიან სისტემაში ექცევა. ასეთი
შემთხვევები, რომ ჯერ გზა დავაგოთ
და მერე ბუნებრივი გაზის მაგისტრალი
გავიყვანოთ, აღარ იქნება.
ძალიან ბევრი დოკუმენტი იწერება,
მაგრამ ყველას აქვს საერთო ნაკლი. ამ
პროექტებს არ გააჩნია კონკრეტული
ინდიკატორი, როგორ გაუმჯობესდება, ვთქვათ, პენსიონერის, მცირე
მეწარმის, სკოლის ასაკის ბავშვების
მშობლების, დაბალშემოსავლიანი ან
სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის
მდგომარეობა. არც ერთი პროგრამა,
გზის არც ერთი კილომეტრი არაფრად
ღირს, თუ არ არის ინდიკატორი, სადაც
მოცემულია, კონკრეტულად რომელი
საზოგადოებრივი ჯგუფის მდგომარეობა როგორ გაუმჯობესდება და
როგორ გავზომოთ ეს გაუმჯობესება.
სტიქიით დაზარალებულთა
დასახმარებლად მუნიციპალურ
ბიუჯეტებში ბევრი რეზერვის
აღმოჩენა შეიძლება
არაგაულის მუნიციპალიტეტში
და არა მარტო ჩვენთან, წლების
მანძილზე პრობლემად რჩება სტიქიისგან

ხ

საკითხები დავაყენოთ მთავრობის
შემოსვლა. ცალკეული ქვეყნების უცდაზარალებულების დახმარების თემა.
სხდომაზე, როდესაც მუნიციპალი2012 წელს ხარაგაულის ადგილობხოური კომპანიები, ოღონდ კი ბაზარზე
ტეტი, მაჟორიტარი აყენებს საკითხს.
რივმა თვითმმართველობამ ამ მიმართუმოხვდნენ და დემპინგურ ფასებად
მაგრამ ეს ძალიან ხშირად ძნელია
ლებით იმდენად მიზერული თანხა - 30
შემოდიან. ჩვენ, რაკი ანტიდემპინგური
იმიტომ, რომ თუ ვთქვათ, ხუთ განცათასი ლარი - გამოჰყო, რომ დაზარაკანონმდებლობა არ გვაქვს, ვიცით,
ხადებას ხარაგაულიდან პირდაპირ
ლებულებზე განაწილებაც ვერ მოხერხრომ საშუალო საბაზრო ფასზე დაბალ
მთავრობის სხდომაზე გავიტანთ, - რა
და, - თანხის სიმცირის გამო ოჯახები
ფასს გვთავაზობს და კლავს ადგივუყოთ იმ განცხადებებს, რომლებიც
რეალურ დახმარებას ვერ მიიღებდნენ.
ლობრივ კომპანიას, მაგრამ ვერაფერს
შემოსულია საჩხერედან, თელავიდან,
ვისი პრეროგატივაა სტიქიისგან დავუშვებით. თუმცა, მალე დაიწყება მულაგოდეხიდან და ა. შ.
ზარალებული ოჯახების დახმარება შაობა ანტიდემპინგურ და სხვა ტიპის
მუნიციპალურ ბიუჯეტებში წინა
ადგილობრივი თვითმმართველობის თუ
კანონმდებლობის შემუშავებაზე.
წლებში ცენტრალური ხელისუფლეცენტრალური ხელისუფლების?
შირად ისმის საკითხი - ადგიბიდან აძლევდნენ ინსტრუქციას, თანხა
მინისტრის მოადგილემ თენგიზ
ლობრივმა კომპანიამ უნდა განაგაეხარჯათ ისეთ ფუნქციებზე, რაც
შერგელაშვილმა აღნიშნა, რომ ამ
ხორციელოს პროექტი თუ უცხოურმა.
თვითმმართველობის კომპეტენციებში
შეკითხვასთან დაკავშირებით ამჟამად
„თუ ძალიან დიდ ტენდერებსა და დიდ
არ შედის. ამიტომ სტიქიით დაზარაკონკრეტული პასუხი არ არსებობს.
ლოტებზეა საუბარი, ასეთ შემთხლებულთა პრობლემების მოსაგვაკახეთში გასულ ზაფხულს სტივევაში ადგილობრივი კომპანიები ავრებლად მუნიციპალურ ბიუჯეტებში
ქიით დაზარალებულების დასახტომატურად გამოეთიშებიან ტენდერს,
ძალიან ბევრი რეზერვის აღმოჩენა
მარებლად მთავრობის დავალებით
რადგან მათ არ აქვთ ამხელა პროექშეიძლება.
შეიქმნა კომისია. რაც
ტის შესრულების
შეეხება გასულ
გამოცდილება.
წლებში სტიქიით
ჩვენი სამინისტრო, ჩვენი მთავრობა განახორციელებს ბევრ
ამიტომ ჩვენ შედაზარალებულ
გეგმას, რომელიც კარდინალურად შეცვლის რეგიონებში
ვეცდებით, რომ
ოჯახებს, სხვაუფრო მცირე
მდგომარეობას. ამის შედეგები გამოჩნდება ამ წლის
დასხვა რეგილოტებად დავბოლოს, 2014, 2015, 2016 წელს და ეს იქნება ნამდვილი
ონებიდან ბევრი
ყოთ სამუშაოები,
წერილი მიდის
დეცენტრალიზაცია.
რომ ადგილობსამინისტროში.
რივმა კომპანიებრეგიონული განვიმაც შეძლონ მუშამალე ანტიდემპინგური
თარებისა და ინფრასტრუქტურის საობა, - ამბობს დავით ნარმანია, - მაგრამ
კანონმდებლობის
მინისტროს ბიუჯეტში ცალკე სტიქიის
ადგილობრივ კომპანიებს აქვთ ასევე
შემუშავებაზე დაიწყება
სალიკვიდაციო ფონდი, სამწუხაროდ,
ტექნიკის პრობლემა. უცხოურ კომპამუშაობა
გათვალისწინებული არ არის. ამიტომ
ნიებს შეუძლიათ შემოიყვანონ ტექნიკა
ამდენად
გაგრძელდება
პრაქასეთი ტიპის სტიქიურ უბედურებაზე
იმდენი, რამდენიც მათ სჭირდებათ. ადტიკა,
როცა
ტენდერებს
ერთი
გარკვეულ სამუშაოებს, თავისი ფინანგილობრივი კომპანიების რესურსები
და იგივე სამშენებლო კომპანიები
სური სახსრების ფარგლებში, ატარებს
ტექნიკის თვალსაზრისით შეზღუდუიგებდნენ, - ამ საკითხთან დაკავშიმუნიციპალიტეტი.
ლია. ამიტომ არის, რომ ხშირ შემთხვერებით
მინისტრი
დავით
ნარმანია
თენგიზ შერგელაშვილი მიიჩნევს,
ვაში ტენდერში იმარჯვებს უცხოური
ამბობს: „ჩვენს მიერ გამოიყენება ორი
რომ ასეთი საკითხების გადაჭრა მაქკომპანია და მერე ქვეკონტრაქტორები
მეთოდოლოგია - თუ ფული ბიუჯესიმალურად უნდა იქცეს ადგილობრივი
არიან ადგილობრივი კომპანიები.
ტიდან
მოდის,
ვიყენებთ
სახელმწიფო
თვითმმართველობების უფლებამოეხვედრაზე მუნიციპალიტეტეშესყიდვების
შესახებ
საქართველოს
სილებად.
ბის ცენტრებში საკანალიზაციო
კანონმდებლობას. თუ პროექტი დო„საცხოვრებელი სახლები სხვასისტემების მოწყობის საკითხით დავინნორი ორგანიზაციების დაფინანსებით
დასხვა სტიქიის მიერაა დაზიანებული.
ტერესდი. მინისტრის ინფორმაციით,
ხორციელდება, მაშინ გამოიყენება
ბევრი სტიქიის მერე წლებია გასული.
მსოფლიო
ბანკის
მეთოდოლოგია,
როუშუალოდ დონორი ორგანიზაციები
თავის დროზე ყველა სტიქიის შემდეგ
მელიც გაცილებით უფრო დეტალურია
აპირებენ რამდენიმე საკურორტო ზონაიქმნებოდა სალიკვიდაციო კომისიები.
და არჩევანის საშუალებას იძლევა არა
ში კანალიზაციასთან დაკავშირებული
დგინდებოდა ზარალი. არსებობდა
მხოლოდ ფასის, არამედ შემოთავასაკითხების მოგვარებას. სამინისტრო,
მთავრობები, რომლებსაც უნდა გამოზებული ხარისხის მიხედვით, ცალკე
ჯერჯერობით, კანალიზაციებს მოწეყო სახსრები დაზარალებულთა დამოწმდება საფასო დოკუმენტაცია და
ყობას ვერ იწყებს. „პირველი რიგის
სახმარებლად. ბევრი ასეთი საკითხი
ხარჯთაღრიცხვები, ცალკე მოწმდება
ამოცანა წყალთან დაკავშირებული სადაგროვდა. ჩვენ ამ 901 მილიონში
თვითონ ტექნიკური დოკუმენტაცია.
კითხებია. მერე, დროთა განმავლობაში,
სტიქიის მუხლი არ გვაქვს, - ამბობს
თუმცა, ერთი რამ, რასაც ვერ
თენგიზ შერგელაშვილი, - ჩვენ შეგდადგება კანალიზაციების მოწყობის
ვშველით, ეს არის დემპინგურ ფასებში
ვიძლია ერთადერთი, რომ ასეთი
თემა,” - ამბობს მინისტრი.
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„შენობების გადატანით რომ
ქვეყანა შენდებოდეს...”
ეხვედრა ქუთაისთან დაკავშირებული გახმაურებული თემით
დასრულდა - რამდენად ემუქრება
საშიშროება ქუთაისის განვითარებას,
თუკი პარლამენტი თბილისში დაბრუნდება.
„სამწუხაროდ, ისევე როგორც ყველა სფეროში, ამ მიმართულებითაც აბსოლუტურად არაადეკვატური ხედვები
იყო, თითქოს ქუთაისში პარლამენტის
შენობის არსებობა გააუმჯობესებდა
ქუთაისის ეკონომიკურ მდგომარეობას, - განაცხადა მინისტრის მოადგილემ თენგიზ შერგელაშვილმა,
- ქუთაისის ეკონომიკას სჭირდება
ადგილობრივი შესაძლებლობები, ინვესტიციები, ადგილობრივი ბიუჯეტი,
ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა და
ბიზნესის დაინტერესება.
ქუთაისის პარლამენტი დღეს არა
მარტო არაფერს მატებს ქუთაისს,
არამედ ქმნის პრობლემას მთელი
საქართველოსთვის. ყველა სამინისტროს დაგეგმილი აქვს გლობალური
რეფორმები. გვიჭირს ყოველდღიური
ურთიერთობა პარლამენტის წევრებთან. ყველა სამინისტროში ელოდებიან,
როდის მოვა პარასკევი საღამო, რომ
დეპუტატებს, კომიტეტის თავმჯდომარეებს თბილისში, არაფორმალურ ვითარებაში, შეხვდნენ. არის აბსოლუტურად
გაუმართლებელი მდგომარეობა.
რაც შეეხება თავად შენობას, სახელმწიფოს აქვს საშუალება, რომ
სამშენებლო კომპანია დააჯარიმოს
იმიტომ, რომ შენობა ექსპლოატაციაში
მიღებული არ არის.
დღეს დეპუტატები იქ უნდა ისხდნენ
ჩაფხუტებით, ისეთი სიტუაცია გვაქვს
რეალურად.
ჩვენი სამინისტრო, ჩვენი მთავრობა განახორციელებს ბევრ გეგმას,
რომელიც კარდინალურად შეცვლის
რეგიონებში მდგომარეობას. ამის შედეგები გამოჩნდება ამ წლის ბოლოს,
2014, 2015, 2016 წელს და ეს იქნება
ნამდვილი დეცენტრალიზაცია.
შენობების გადატანით რომ ქვეყანა შენდებოდეს, 21 სამინისტროა,
თითოეულს სხვადასხვა ქალაქებში
გადავიტანდით და აშენებული იქნებოდა ეს ქვეყანა.”
ლაურა გოგოლაძე
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გიორგი ტყემალაძე: -ბორითის
კლინიკა რომ ამოქმედდება, სანტექნიკოსი
იქნება, დარაჯი თუ ელექტრიკოსი, ადგილობრივები უნდა დაასაქმონ.

xtvb [fhfufekb
ბორითის ტერიტორიული ორგანოს
მაჟორიტარი დეპუტატის, თემურ გამცემლიძის, ინფორმაციით, შენობა, სადაც
ბორითის საბავშვო ბაღია განთავსებული,
ერთ კვირაში ეკონომიკის სამინისტროს
გადაეცემა, შემდეგ კი მუნიციპალიტეტის
ქონება გახდება. მხოლოდ ამის შემდეგ
მოხერხდება ამ შენობის გარემონტება და
ბორითის საბავშვო ბაღის გაფართოება.
„შემოსავლების სამსახურს ჰქონდა დაყადაღებული შენობის მესაკუთრის ქონება.
გორის რაიონულმა სასამართლომ განიხილა ეს საკითხი და განჩინებით ქონება
გადასცა შემოსავლების სამსახურს. ახლა
აღსრულების ბიუროს გადაეცა სასამართლოდან მონაცემები. ხარვეზი იყო გაპარული განჩინებაში, რომელიც ჩვენი ჩარევით
გამოასწორა სასამართლომ. ერთ კვირაში
ქონება გადაეცემა ეკონომიკის სამინისტროს,” - ამბობს თემურ გამცემლიძე.
ორითის საბავშვო ბაღის გამგის,
თამარ ტაბატაძის, ინფორმაციით,
ამჟამად ბაღში არის ერთი შერეული ჯგუფი
23 აღსაზრდელით. მათ ემსახურება ერთი
აღმზრდელი, ერთი ძიძა, მუსიკის მასწავლებელი და მზარეული. ბორითში ბაღის ასაკის
ბავშვთა რაოდენობა დიდია და ამიტომ მოსახლეობა კიდევ ერთი ჯგუფის გახსნას ითხოვს.
სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების
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ვერც ერთხელ ვერ მოხვდა სოციალურად
დაუცველთა სიაში. ქალბატონ ნანას ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები აქვს
და იმდენად მაღალ ქულებს აკუთვნებენ,
რომ სამედიცინო პოლისსაც კი ვერ ღებულობს. „რამდენჯერმე მოვიდა აგენტი.
რისთვის მომდის ასეთი მაღალი ქულები,
არ ვიცი. ნაგავში უნდა იჯდე მაინცდამაინც
და ჩამოხლეწილი კედლები გქონდეს? მე
ისეთი ბუნება მაქვს, შეიძლება ვისესხო,
ვიშიმშილო და შპალერს მაინც გავაკრავ.
უკულტუროდ, უსუფთაოდ და უკოხტაოდ
მაინც ვერ გავჩერდები. ის შპალერიც,
სიძე რომ დამეღუპა, იმ დაქცეულ დღეებში
გააკეთეს ჩემმა მეზობლებმა და ამისთვის
დამიწერეს მაღალი ქულები?! ახლა ისე
ვარ, რომ უფალს ვაბარივარ. ექიმებმა ოპერაციისთვის მაქსიმუმ ერთი თვე მომცეს.
სამი ოპერაცია მაქვს სასწრაფოდ გასაკეთებელი. ივანიშვილი ყველას ჰპირდება
დაზღვევას და ველოდები. გამაყუჩებლებს
ვსვამ, იქნებ მივაღწიო მანამდე. ექიმმა
მუდმივად მისაღები წამალი დამინიშნა. წამალი რომ ვიყიდო, მშიერი დამრჩება ოჯახი.
პენსიონერი მეუღლე, უმუშევარი შვილი და
სამი ობოლი შვილიშვილი მყავს. შუათანა
შვილიშვილი უნარშეზღუდულია.
ჩვენი სოფელი ძალიან მწირია. ჩვენს მოწეულს ვერაფერს ვყიდით. პურის ფქვილის
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მოსაგვარებლად აუცილებლად გვჭირდება
დახმარება. საქასრიაში, სასაუზმესთან,
მოსახლეობა ხიდს ითხოვს. 30 ოჯახი ცხოვრობს წყალსგაღმით და ხუთი კილომეტრის
მოვლით დადის ხალხი. საჭიროა აშენდეს
ისეთი ხიდი, ურემმა და მსუბუქმა მანქანამ
რომ მაინც გაიაროს,” - ამბობს თემურ გამცემლიძე და ხიდის გაკეთებას აუცილებელად
მიიჩნევს სოფელ მაქათუბანში მდინარე
ძირულას მარჯვენა მხარეს, სადაც ახალი
დასახლებაა. მისივე განმარტებით, ეს საკითხები „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით”
ვერ განხორციელდება, რადგან მინიმუმ ასი
ათასი ლარი დაჯდება.
თემურ გამცემლიძის ინფორმაციით,
ბორითის ტერიტორიული ერთეულის
სოფლებში ჯამში 44 კილომეტრის სიგრძის გზაა. მისივე თქმით, სოფლებში ისეთი
რთული რელიეფია, რომ გზის შენახვა
ძნელია. „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში პირველ წელს გზები უხარისხოდ შეკეთდა, რადგან მოსახლეობამ
მოინდომა ბევრი გზის გაკეთება. შემდგომ
წლებში სასოფლო გზები შედარებით
უკეთესად გაკეთდა, მაგრამ - ცოტა. თუ
გზას სანიაღვრე არხი არ გაუკეთდა, მისი
შენარჩუნება ძნელია. ყველაზე მძიმე
მდგომარეობაშია მაქათუბნის გზა. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 78 სოფელს

სოფლის მოსახლეობის მთავარი
პრობლემა დასაქმებაა
მადონა გაჩეჩილაძის 22 თანაკლასელიდან ხუთიოდე ცხოვრობს სოფელში.
დანარჩენები ქალაქში წავიდნენ სამუშაოს
საძებნელად.

დირექტორი ქეთევან ზუმბაძეც აქტიურადაა
ჩართული, რომ სექტემბრიდან ბორითის
საბავშვო ბაღში მეორე ჯგუფი გაიხსნას.
მანამდე კი საჭიროა შენობის გადახურვა,
გარემონტება და ინვენტარის შეძენა.
თამარ ტაბატაძის თქმით, ბორითში
ძირითადი პრობლემა უმუშევრობაა. განსაკუთრებით ახალგაზრდების დაუსაქმებლობა
ვნებს სოფლის საერთო მდგომარეობას.
ახალგაზრდების უმრავლესობა ქალაქში მიდის სამუშაოს საძებნელად. „საავტომობილო
გზის მიმდებარე სოფელი რომ იცლება, მთის
სოფელში რაღა ქნას კაცმა? - წუხს თამარ
ტაბატაძე, - ბორითში საავადმყოფო რომ
აშენდა, ძალიან კარგია. ახლა გავიგე, რომ
სამუშაოთა მწარმოებელი ყოფილა მოსული
და უნდა გაკეთდეს, რაც დასამთავრებელია.
ბორითის კლინიკა რომ ამოქმედდება, ძალიან უხარია ხალხს. ექიმამდე მისასვლელი
გზის ფულის დაზოგვაც ხომ საქმეა.”
ანასოფლელთა პრობლემებიდან
ასევე უმუშევრობას გამოჰყოფს
უბისელი მანანა სებისკვერაძე. „მანამდე ჯერ დიდი დროა, მაგრამ დღეებს
ვითვლით, როდის გავალთ პენსიაში და
რომ ვბერდებით, ამას კი აღარ ვფიქრობთ.
ვინც პენსიონერი არ არის, შიმშილით ხომ
არ უნდა დავწყდეთ?!” - ამბობს ქალბატონი
მანანა და იხსენებს, რომ ადრე უბისაში
ხილის გადამამუშავებელი ქარხანა ფუნქციონირებდა. ოჯახებს ხილის ჩაბარებითაც ჰქონდათ შემოსავალი და ქახანაშიც
იყვნენ დასაქმებულები. ქალბატონ მანანას
სასურსათო მაღაზია აქვს. იმდენი ნისია
გროვდება, რომ ხუმრობს - „ჩემი ვაჭრობით
ვეხმარები სოფელსო.”
უბისაში 2012 წელს სტადიონი გაკეთდა
სკოლასთან და ამით კმაყოფილები არიან
ახალგაზრდები. რიტუალების სახლის
მოწყობა დაიწყო, თუმცა დასრულებისთვის
კიდევ სჭირდება თანხა. ამიტომ სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამით ამ სოფლისთვის განკუთვნილი სახსრების მთლიანად
რიტუალების სახლისთვის მოხმარებას
აპირებენ უბისელები.
ქალბატონი მანანას ინფორმაციით, მოსახლეობა კმაყოფილია სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებით და გზების შეკეთებით.
სახვაძეების უბანში კარგად გაკეთდა დამბა.
„წყლის პრობლემა გვქონდა და გაგვიკეთეს, - ამბობს უბისელი ნანა მჭედლიძე,
- ხიდი გვქონდა გასაკეთებელი, მოგვიტანეს
მასალები და ისიც გაკეთდა. ახლა უბისაში
შემომავალი, ღორეშისკენ მიმავალი გზაა
შესაკეთებელი.” უმუშევრობა ნანას და მის
ოჯახსაც აწუხებს. „დასაქმება აუცილებელია. არც უმაღლეს ცოდნას აღარ აქვს
პრივილეგია. ბიოლოგიის მასწავლებელი
უმუშევარი ვარ. ჩვენს ოჯახში არავინ
მუშაობს, არც პენსიონერი გვყავს.”
აქათუბანში ინფრასტრუქტურული
პრობლემები ნელ-ნელა გვარდება,
- გზებს აკეთებენ; მიუხედავად იმისა, რომ
ჯერ არ გამრიცხველიანებულა, ელექტროენერგიის მიწოდებაც, წინა წლებთან
შედარებით, გაუმჯობესებულია. თუმცა
უმუშევრობა და სოციალური პრობლემები
მძიმე ტვირთად აწევს ოჯახებს. „სოფელში
ბევრი პრობლემა მოგვეხსნა, შედარებით
ყურადღებას გვაქცევდნენ, მაგრამ უკეთესობის მოლოდინი გვქონდა და ვნახოთ,
რა იქნება,” - ამბობს მაქათუბნელი ნანა
გამცემლიძე, - და წუხს, რომ მისი ოჯახი
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ნანა გამცემლიძე: -რისთვის მიწერენ
ასეთ მაღალ ქულებს, არ ვიცი. საპოლისე
ქულა რომ მაინც მოგანიჭონ, ნაგავში უნდა
იჯდე მაინცდამაინც და ჩამოხლეწილი
კედლები გქონდეს?

თამარ ტაბატაძე: -მოსახლეობა
ბორითის საბავშვო ბაღში მეორე ჯგუფის
გახსნას ითხოვს.
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თემურ გამცემლიძე: -შენობა, სადაც
ბორითის საბავშვო ბაღია განთავსებული,
ერთ კვირაში ეკონომიკის სამინისტროს
გადაეცემა.

ფასმა მოიმატა. ველოდით, რომ იანვრიდან
გაგვიუმჯობესდებოდა მდგომარეობა.
რაღაც, გული მაქვს გატეხილი. მგონია,
არ გაკეთდება არაფერი. თითქოს მოტყუებული აღმოვჩნდით. თქვენც ხომ ატყობთ,
რომ ასეა?” ქალბატონი ნანა ამბობს, რომ
მაქათუბანში ბევრი ოჯახი სოციალურად
დასახმარებელია.
„მაქათუბანში თავშეყრის ადგილი
არ გვაქვს, მაგრამ მოსახლეობამ გზების
შეკეთება მოითხოვა და გზები შეაკეთეს, ამბობს მაქათუბნელი მურადი ზუმბაძე,
- ხალხს ძალიან უჭირს ეკონომიურად.”
ეკონომიურ პრობლემებსა და დასაქმების აუცილებლობაზე მსჯელობს მაქათუბნელი სულიკო ბოჟაძეც.
1999 წელს მადონა გაჩეჩილაძესთან
ერთად 22-მა ახალგაზრდამ დაამთავრა
ბორითის საჯარო სკოლა. ახლა სოფელში მხოლოდ ხუთი მათგანი ცხოვრობს.
დანარჩენები ქალაქში წავიდნენ სამუშაოს
საძებნელად. ბორითში კლუბი აქვთ, მაგრამ ახალგაზრდებისთვის გასართობი
ღონისძიებები იშვიათად ტარდება. სკოლა
თუ გამართავს რაიმე ღონისძიებას. ერთხელ ხარაგაულის თოჯინების თეატრის
სპექტაკლიც ჩატარდა. არადა, სიამოვნებით
დაესწრებიან აქაურები კონცერტებსაც და
სპექტაკლებსაც.
ორითში ბევრი რამ გაკეთდა,
მაგრამ გასაკეთებელის მეტი რა
არის,” - ამბობს ბორითელი სოსო სხილაძე, - და უმთავრესი პრობლემებიდან
ისიც დასაქმებას გამოჰყოფს, - „ხალხი
ელოდება დაბალპროცენტიანი სესხების
გაცემას. ზოგი ფერმის გაკეთებას აპირებს,
ზოგი ვენახს დარგავს და ა. შ. ყველას იმედი
აქვს სოფლის განვითარების პროგრამის.
მიკროფერმა რომ შექმნას კაცმა, 3-4 ადამიანსაც დაასაქმებს.”
გიორგი ტყემალაძე: -ბორითში სამი
წელია, დარბაზი კეთდება და როგოც იქნა
მოაბეს თავი. კარგია, თუ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა გაგრძელდება. ფაბრიკის
უბანში გზაა გასაკეთებელი, მეწყერი ჩამოწვა და მოსახლეობა დამოუკიდებლად ვერ
აკეთებს, დახმარება სჭირდება.
ხალხი უნდა დასაქმდეს! ბორითის
კლინიკა რომ ამოქმედდება, სანტექნიკოსი
იქნება, დარაჯი თუ ელექტრიკოსი, ადგილობრივები უნდა დაასაქმონ. ბატონმა
ბიძინამ რომ ბრძანა, სოფლის განვითარების
პროგრამით ყველა მუნიციპალიტეტში
რაღაც გაკეთდებაო, ბორითში გაკეთდეს
ხილის გადასამუშავებელი ქარხანა. ხელშეწყობის შემთხვევაში ოჯახები მოამრავლებენ პირუტყვს, ღორებს, ცხვარს.
ბრაზილიური ხორცი შემოდის და ჩვენ
ეკოლოგიურად სუფთა ადგილობრივ პროდუქციას შევქმნით.”
ორითის ტერიტორიული ორგანოს
მაჟორიტარი დეპუტატი თემურ
გამცემლიძე ბორითის სოფლების მოსახლეობის პრობლემებზე მსჯელობისას
აქცენტს იმაზე აკეთებს, რომ გასულ წელს
უბისაში შესრულდა მდინარის ნაპირდამცავი
სამუშაოები. ანალოგიური სამუშაოები შესასრულებელია მაქათუბანსა და ბორითში
ორ ადგილას. მისივე თქმით, წლებია, ამ საკითხს აყენებს სხვადასხვა უწყების წინაშე.
„ეს გარემოს დაცვის სამინისტროს პრეროგატივა იყო ადრე, მერე ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს გადმოეცა. ამ საკითხების
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შორის არსად მეგულება ასეთი ცუდი გზა.
არანაირი ინფრასტრუქტურა ამ სოფელს
არ გააჩნია. მოსახლეობა საავტომობილო
მაგისტრალიდან 7-8 კილომეტრის დაშორებით ცხოვრობს და იქ შიდა სასოფლო გზის
გაკეთება აუცილებელია. ამიტომ ვამბობ,
რომ სოფლისთვის გამოყოფილი თანხები
ძალიან ცოტაა და უნდა გაიზარდოს, თუ
სოფლის შენარჩუნება გვინდა,” - აღნიშნა
ჩვენთან საუბარში თემურ გამცემლიძემ.
ორითის ტერიტორიული ორგანოს
რწმუნებული ჯონი ხაჩიძე გასულ
წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით
განხორციელებული პროექტების შესახებ
ინფორმაციას გვაწვდის:
სოფელ ბორითში 2012 წელს ამ მხრივ
გაიხარჯა 17 638 ლარი. აქედან გრეიდერის
შესაძენად დაიხარჯა 4 110 ლარი. დანარჩენი
თანხა - 13 528 ლარი მიიმართა სარიტუალო
დარბაზის ინვენტარის შეძენაზე. ამ თანხას
თანადაფინანსებით დაემატა: სოფელ ერეთიდან 1 051 ლარი; სოფელ ამაშუკეთიდან
1 100 ლარი; სოფელ კვესრევიდან - 1 000
ლარი. ე. ი. სულ სარიტუალო დარბაზის
ინვენტარის (მათ შორის 300 სკამი, 30 ცალი
მაგიდა, მაგიდის ინვენტარი 420 კაცზე და ა.
შ.) შეძენაზე გაიხარჯა 16 679 ლარი.
სოფელ მაქათუბანში გამოყოფილი
13 830 ლარიდან გრეიდერის შეძენას
მოხმარდა 3 222 ლარი; წყლის სისტემის
შეკეთებას - 2 000 ლარი; შიგა საუბნო
გზების შეკეთება - 8 608 ლარი.
აღნიშნული 8 608 ლარიდან ხარჯთაღრიცხვაზე გაიხარჯა 125 ლარი;
ზუმბაძეებისა და გამცემლიძეების უბნების
მიმართულებით 3 247 ლარით მოინგრა,
მოგროვდა, მოიზიდა და გაიშალა 220 კბმ
ქვა-ღორღი, მოეწყო სანიაღვრე არხი 50
გრძივი მეტრი, გაიწმინდა გზა 500 მეტრზე.
2 557 ლარი დაიხარჯა მაქათუბანში
ახალი დასახლების მიმართულებით გზის
მონაკვეთის შესაკეთებლად; ხოლო 2 679
ლარით - ყოფილი სკოლის მიმართულებით
მოეწყო და გაიწმინდა გზა ერთ კილომეტრზე.
სოფელ უბისაში გამოყოფილი 13 064
ლარიდან 3044 ლარი გრეიდერის შეძენას
მოხმარდა; 450 ლარი - წყლის სისტემის
შეკეთებას; 9 570 ლარი - სარიტუალო
შენობის სახურავის შეკეთებას.
სოფელ საქასრიაში გამოყოფილი
14 182 ლარიდან სარიტუალო შენობას
(გარდამავალი პროექტი) მოხმარდა 5 000
ლარი; გზების შეკეთებას - 9 182 ლარი.
აღნიშნული 9 182 ლარიდან ხარჯთაღრიცხვაზე გაიხარჯა 135 ლარი; საქასრიის ვაშლევის მიმართულებით გზაზე - 4 000 ლარი;
სეხნაშვილების (ნაფარცხევი) უბანი - 1 500
ლარი; გაღმა ამაშუკეთი - 1 000 ლარი;
კურტანიძეების დასახლება - 2 682 ლარი.
სოფელ ამაშუკეთში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი 5 370
ლარიდან გრეიდერის შეძენას მოხმარდა
1 251 ლარი; ბორითის სარიტუალო სახლს
- 1 100 ლარი; წყლის სისტემის შეკეთება
- 1 019 ლარი. გზების შესაკეთებლად 2012
წელს განსაზღვრული იყო 2 000 ლარი. ამას
დაემატა კვესრევის გზისთვის გამოყოფილი
თანხა 2 400 ლარი და 2011 წლის ნარჩენი
თანხა 600 ლარი. ამრიგად, 5 000 ლარად
შეკეთდა კვესრევი-ამაშუკეთის გზა.
სოფელ კვესრევში გამოყოფილი 4 993
ლარიდან გრეიდერის შეძენას მოხმარდა
1 163 ლარი; ბორითის სარიტუალო სახლს
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მანანა სებისკვერაძე: -ხალხს ეკონომიურად უჭირს. ვინც პენსიონერი არ არის,
შიმშილით ხომ არ უნდა მოკვდეს?!

მურადი ზუმბაძე: -მაქათუბანში
თავშეყრის ადგილი არ გვაქვს, მაგრამ
მოსახლეობამ გზების შეკეთება მოითხოვა
და გზები შეაკეთეს.

სულიკო ბოჟაძე: -მაქათუბანში საშუალოდ ცხოვრობს ხალხი. ჩემი ოჯახის
შემოსავალი მხოლოდ მშობლების პენსიაა.
უნდა დასაქმდეს ხალხი.

სოსო სხილაძე: -ხალხი ელოდება
დაბალპროცენტიანი სესხების გაცემას.
ზოგი ფერმის გაკეთებას აპირებს, ზოგი ვენახს დარგავს. ყველას აქვს იმედი სოფლის
მეურნეობის განვითარების პროგრამის.

ნანა მჭედლიძე: -მოსახლეობის დასაქმებაა აუცილებელი.
- 1 000 ლარი; კვესრევი-ამაშუკეთის გზის
შეკეთებას - 2 400 ლარი; წყლის მილების
შეკეთებას - 430 ლარი.
სოფელ ვაშლევისთვის გამოყოფილი
5 608 ლარიდან გრეიდერის შესაძენად
მიიმართა 1 307 ლარი; წყლის სისტემის
შესაკეთებლად - 801 ლარი; ბოგირის მოსაწყობად - 1 000 ლარი; სარიტუალო ინვენტარის შესანახი ოთახის შესაკეთებლად - 800
ლარი; გზის შესაკეთებლად - 1 700 ლარი.
სოფელ ერეთაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2012 წელს განსაზღვრული იყო 5 282 ლარი. აქედან 1 231 ლარი
გრეიდერის შეძენას მოხმარდა; 1 051 ლარი
- ბორითის სარიტუალო სახლის მოწყობას;
1 000 ლარი - წყლის სისტემის შეკეთებას;
2 000 ლარი - გზის შეკეთებას.
ლაურა გოგოლაძე

სასწავლო ოლიმპიადა
ხარაგაულში
ხარაგაულის №3 საჯარო სკოლაში გაიმართა სასწავლო ოლიმპიადის
მეორე ტური, სადაც ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სკოლების პირველ
ტურში წარმატებული მოსწავლეები
მონაწილეობდნენ. ხარაგაულში სასწავლო ოლიმპიადის მეორე ტურის
მიმდინარეობას ხელმძღვანელობდა
განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი ქალბატონი მაია კიკნაძე.
იგი სასწავლო ოლიმპიადის მნიშვნელობაზე გვესაუბრა და აღნიშნა, რომ
მოსწავლეებში სასკოლო ოლიმპიადა ამაღლებს სტიმულს, ამზადებს
მათ ეროვნული გამოცდებისათვის.
მიუხედავად იმისა, რომ მოსწავლეთა რაოდენობა შემცირდა, სასწავლო
ოლიმპიადაზე დასწრება ყოველთვის ნორმალურია. ქალბატონმა მაიამ
ღიმილით აღნიშნა, რომ ხარაგაული
გამორჩეული იყო ფიზიკა-მატემატიკის ცოდნით. ახლა კი მოსწავლეები
ძირითადად ჰუმანიტარულ საგნებს
ეტანებიან. მაია კიკნაძე გამოთქვამს
კმაყოფილებას სკოლისადმი, სადაც
კარგი პირობები შექმნეს სასწავლო
ოლიმპიადის ჩასატარებლად. „სრული წესრიგი იყო, ყოველგვარი დარღვევების გარეშე. მეორე ტურის შედეგებს მოსწავლეები ერთი თვის შემდეგ
შეიტყობენ. ვუსურვებ მათ წარმატე-

ბებს,” - ამბობს ქალბატონი მაია.
თავისი შთაბეჭდილებები გაგვიზიარა ხარაგაულის №3 საჯარო სკოლის დირექტორმა ქალბატონმა დალი
ლურსმანაშვილმა. ის თვლის, რომ
თავის მოვალეობას ასრულებს, რაც
სასიამოვნოა ყველა პედაგოგისთვის,
ბავშვებთან ურთიერთობა სახალისოც
კია. წინა წლებში მოსწავლეთა დიდი
რაოდენობის გამო ხარაგაულის სამივე
სკოლაში იმართებოდა ოლიმპიადები,
თუმცა სიტუაცია შეიცვალა, მოსწავლეთა რაოდენობა შემცირდა და ახლა
მხოლოდ №3 საჯარო სკოლა მასპინძლობს გამოცდების ეროვნულ ცენტრს.
ქალბატონი დალი ლურსმანაშვილი
მოხარულია, რომ მეორე ტურში ხარაგაულის №3 საჯარო სკოლიდან 38
მოსწავლე გადავიდა. იგი წარმატებებს უსურვებს მათ.
ბოლოს ოლიმპიადის მეორე ტურში გადასული მოსწავლე ანა გოლუბიანი გვესაუბრა. იგი ამბობს, რომ
ოლიმპიადა მიმდინარეობდა ეროვნული გამოცდების პრინციპით, რომელიც მიზნად ისახავდა შემოქმედებითი ნიჭისა და ლოგიკური აზროვნების
გამოვლენას. მოხარულია, რომ გადავიდა მეორე ტურში და წარმატებებს
უსურვებს ყველა მოსწავლეს!
ნინო ქველიაშვილი

გივი თაბუკაშვილის ხსოვნას
ჩემო ძვირფასო მამიკო, წელიწადი
შეგისრულდება 20 თებერვალს, რაც
ჩვენს გვერდით აღარ ხარ. 24 იანვარს
კი შენი დაბადების დღეა. ჩემი სიყვარულით გაუმაძღარო მამიკო, შენს
დაბადების დღეს პირველად ვხვდებით
უშენოდ თვალცრემლიანნი და გულმოკლულნი. როგორი მძიმეა ეს დღე
ჩვენთვის. უშენობით დამძიმებულია
ჩვენთვის ცხოვრება, მაგრამ შენზე
ლოცვით ვინუგეშებთ თავს. 24 იანვარს
მოვალთ შენს სამუდამო განსასვენებელთან ყვავილებით. ავანთებთ სანთ-

ლებს, ვილოცებთ და უფალს ვთხოვთ,
ნათელში გამყოფოს შენს კეთილშობილ დედასთან ერთად.
შენც შეუერთდი ღმერთის მორთმეულ,
სულთა ქვეყანას სხვაფერმთებიანს,
შენი ცოლი და შენი პატარა
შენს მოლოდინში დაბერდებიან.
ვეღარ შეხვდები დილას მინდორთან,
აღარც ცა გხიბლავს მერცხლის
ბაფთებით,
მაგრამ დატოვე დიდი სითბო და
ჩვენ ამ სითბოთი დიდხანს გავთბებით.
მარიამ თაბუკაშვილი

მერაბ არევაძის ხსოვნას

ბუნების კაცმა გაგზარდა,
ბუნების შვილი გახდი,
ბოროტმა ხელმა გაგწირა,
გული რომ გქონდა კარგი.
დაგატოვინა ოჯახი
ბოროტმა, გარეწარმა,
შენი სახელი, მერაბ,
ნათელი გზებით წავა.

მეუღლე ანდრო წიქარიშვილი,
შვილები მალხაზი, მაგული, რძალი
ნინო ბლიაძე, სიძე თემურ ჭიპაშვილი,
შვილიშვილები ქეთი წიქარიშვილი,
ლაშა, ალიკა ჭიპაშვილები ოჯახებით
ღრმა მწუხარებით იუწყებიან, რომ
გარდაიცვალა
ქეთო გორგაძე
დაიკრძალა 20 იანვარს საქასრიაში.
მეუღლე აკაკი ღონღაძე, შვილი
მაია, სიძე რომან მაჩიტაძე, შვილიშვილი თორნიკე მაჩიტაძე იუწყებიან, რომ
გარდაიცვალა
ციური ფერაძე.
დაიკრძალა 19 იანვარს ვახანში.
ციური ჩადუნელი, ჭიჭიკო წიქარიშვილი ოჯახით იუწყებიან, რომ
გარდაიცვალა უახლოესი მეზობელი,
ყველასათვის საყვარელი ქალბატონი
ქეთო გორგაძე
და თანაუგრძნობენ განსვენებულის ოჯახს.
ვარძიის საჯარო სკოლის პედაგოგიური კოლექტივი, ტექნიკური პერსონალი და ტერიტორიული ერთეულის
თანამშრომლები თანაუგრძნობენ ამავე
სკოლის ფრანგული ენის მასწავლებელს ქალბატონ მერი ხიჯაკაძეს
საყვარელი ძმის
გუგა ირაკლის ძე ხიჯაკაძის
გარდაცვალებას და სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის ოჯახს.
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კაცური კაცის სახელი
გაქვს მერაბ არევაძე,
შენი შვილებიც გავლიან
ცხოვრების არენაზე.
არ დაკარგავენ შენ სახელს
ოჯახი, მეზობლები,
შენს ხსოვნას მთაშიც იტყვიან
ბუნების მეგობრები.
რობიზონ ცხოვრებაძე სოფ. ნებოძირი

მამია ლომსაძე, ალეკო ტაბატაძე,
ბერიკა თურმანიძე, გიორგი მეტრეველი ოჯახებით თანაუგრძნობენ ომარი
და ცემარი მაღრაძეებს შვილის
ლევან მაღრაძის
გარდაცვალების გამო.
მარინა ჭიპაშვილი მწუხარებით
უსამძიმრებს ნათლულს სოფო შერგელაშვილს, თამარ და ლალი შერგელაშვილებს საუკეთესო დედის
ნანა წერეთელი-შერგელაშვილის
გარდაცვალების გამო.
უახლოესი მეზობლები თანაუგრძნობენ მედიკო და გიზო ბუაჩიძეებს
ძმისშვილისა და ცოლისძმისშვილის
თემურ გაბუნიას
გარდაცვალების გამო.
ლაშის საჯარო სკოლის პედკოლექტივი და ტექპერსონალი იუწყებიან
ამავე სკოლის 1991 წელს კურსდამთავრებულის
მალხაზ ჟორას ძე თხელიძის
გარდაცვალებას და თანაუგრძნობენ
განსვენებულის ოჯახს.
ხარაგაულის #2 საშუალო სკოლის
1966 წელს კურსდამთავრებულები
მწუხარებით იუწყებიან, რომ გარდაიცვალა თანაკლასელი
თემურ გაბუნია
და თანაუგრძნობენ განსვენებულის ოჯახს.

კოტე მამუკაშვილის ხსოვნას

ისევ მოვიდა შენი დაბადების დღე.
უკვე მესამედ ვხვდებით ამ დღეს უშენოდ,
ცრემლით, ტანჯვით და შენზე ფიქრით.
29 იანვარს 26 წლის გახდებოდი.
ძნელია მშობლისთვის შვილის წარ-

სულზე საუბარი, მაგრამ ასე გვარგუნა
ბედმა. გვენატრები, გვენატრები და
ამ მონატრებას ვუძლებთ იმით, რომ
შენზე ფიქრით და საუბრით იწყება და
მთავრდება ყოველი დღე.
29 იანვარს მოვალთ შენს საფლავზე
შენი ოჯახის წევრები, ახლობლები,
მოგიყვანთ ბევრ სტუმარს, მაგრამ შენს
ნაცვლად მხოლოდ სურათი დაგხვდება, საიდანაც ყველას თბილად უღიმი
და ესალმები...
მაპატიე, შვილო, კოტე, რომ უშენოდ ვცოცხლობ. ვაგრძელებ უშენოდ
ცხოვრებას, მაგრამ ისევ შენთვის,
ჩემო შვილო, რომ შენ არ მოგაკლდეს
სანთელ-საკმეველი, ცოცხალი ყვავილები და რაც სჭირდება შენს სულს
მარადიულ სასუფეველში. მჯერა და
მწამს ნეტარი ავგუსტინეს სიტყვები:
„და ღვთისგან დადგენილ დღეს შენი
სულიც სასუფეველში შევა, სადაც ჩემმა სულმა შეგასწრო. იმ დღეს კვლავ
შეხვდები იმას, ვისაც უყვარდი და ისევ
უყვარხარ...”
შენი ოჯახი

ბენია გელაშვილის ხსოვნას
უკანასკნელ გზაზე გავაცილეთ ჩვენი
მასწავლებელი, უფროსი მეგობარი და
კოლეგა, ნადაბურის საჯარო სკოლის
მასწავლებელი ბენია გელაშვილი.
იგი წლების მანძილზე ასწავლიდა
ახალგაზრდებს რუსულ ენასა და ლიტერატურას. ის მართლაც ყველას
მასწავლებელი იყო. კაცი, რომელთანაც შეიძლებოდ მისულიყავი და ჭკუა
გეკითხა. დაგარიგებდა, გზას მოგცემდა.
კიდევ ერთი კოლორიტი გამოაკლდა
სოფელს, სკოლას. შეუძლებელია, დაგავიწყდეს მისი ომახიანი შემოსვლა
სამასწავლებლოში, მუდამ იმედიანი და
მხიარული სიტყვა, მისი ღიღინი, ხუმრობა. არასდროს წუწუნებდა თავის
პრობლემებზე, სხვებს კი გულდასმით
უსმენდა და ოპტიმიზმით ავსებდა.
წლების განმავლობაში სათავეში ედგა
სკოლას. იყო ყველას მიმართ გულისხმიერი, მაგრამ ამავე დროს მკაცრი და
სამართლიანი ხელმძღვანელი, მუდამ
სიახლეების მაძიებელი, უაღრესად თანამედროვე პედაგოგი იყო. მტკივნეული
გამოდგა მისი სკოლიდან წასვლა. მან
ღირსეულად დაუთმო გზა ახალგაზრდას ისე, როგორც წლების წინ თავის
ნამოწაფარს გადააბარა სკოლის მართვა, თუმცა სკოლასა და საზოგადოებივ
ცხოვრებას არასოდეს მოწყვეტია.
მიუხედავად მისი ასაკისა, აზრი და გოვარძიის საჯარო სკოლის პედკოლექტივი თანაუგრძნობს ამავე სკოლის
მასწავლებლებს გოჩა და ლამზირა
ბააკაშვილებს საყვარელი მამიდის
გულნარა ბააკაშვილიდემეტრაძის
გარდაცვალებას და სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის ოჯახს.
თამაზ გოგოლაძე ოჯახით იუწყება,
რომ გარდაიცვალა
თემურ გაბუნია
და სამძიმარს უცხადებს განსვენებულის ოჯახს.
ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა კავშირი დიდ სინანულს
გამოვთქვამთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების
მონაწილის
თემურ გაბუნიას
გარდაცვალების გამო და გულწრფელ სამძიმარს ვუცხადებთ განსვენებულის ოჯახსა და ახლობლებს.
უახლოესი მეზობლები: პაატა
გოგოლაძე, ნიკო მაჭავარიანი, ლევან
ბუაჩიძე, გულო ტალახაძე, მალვინა
ჩერქეზიშვილი, ნელი შარიქაძე, ნანა
ლურსმანაშვილი და დათო კურტანიძე ოჯახებით თანაუგრძნობენ ანზორ
არევაძეს და მის ოჯახს დის
ნათელა არევაძე-აბულაძის
გარდაცვალების გამო.

ნება ისეთივე ნათელი ჰქონდა, როგორც
ახალგაზრდობაში. მისი ენერგიულობა
ბევრ ახალგაზრდას შეშურდებოდა.
ამიტომ იყო მისი ამქვეყნიდან წასვლა
ყველასთვის მოულოდნელი და გულდასაწყვეტი.
ბენია მასწავლებელი არასოდეს
დაავიწყდებათ მის მოსწავლეებს,
კოლეგებს, ოჯახის წევრებს, მეზობლებს. ნათელში იყოს მისი სული
სამარადჟამოდ!
ნადაბურის საჯარო სკოლის
პედაგოგიური კოლექტივი და
ტექნიკური პერსონალი
უახლოესი მეზობლები: ანზორ
არევაძე, პაატა გოგოლაძე, ნიკო მაჭავარიანი, ლევან ბუაჩიძე, გულო ტალახაძე, მალვინა ჩერქეზიშვილი, ნანა
ლურსმანაშვილი და დათო კურტანიძე
ოჯახებით თანაუგრძნობენ ნელი შარიქაძეს და მის ოჯახს მულისშვილის
თემურ გაბუნიას
გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობენ განსვენებულის ოჯახს.
წმიდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის სასულიერო გიმნაზიის
პედაგოგები თანაუგრძნობენ მარინა
გაბუნიას მეუღლის
თემურ გაბუნიას
გარდაცვალების გამო.
გაზეთ „ჩემი ხარაგაულის” რედაქცია იუწყება, რომ ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის პედაგოგიურ საზოგადოებას გამოაკლდა განათლების
ღვაწლმოსილი მუშაკი
ბენია გელაშვილი
და თანაუგრძნობს გარდაცვლილის
ოჯახსა და ნადაბურის საჯარო სკოლის კოლექტივს.
გაზეთ „ჩემი ხარაგაულის” რედაქცია თანაუგრძნობს მარინა გაბუნიას
მეუღლის
თემურ გაბუნიას
გარდაცვალების გამო.

ზურაბ მაქაძის
ხსოვნას

ძმაო ზურაბ, მალე 40 დღე შესრულდება შენი კოლეგებისა და მეგობრებისათვის იმ ტკივილიანი, მუდამ
მძიმედ გასახსენებელი დღიდან, რაც
ჩვენს შორის აღარ ხარ. არადა, იმ
დღეს, როცა ერთმანეთს დავემშვიდობეთ, აზრადაც არ მომსვლია, რომ ის
ჩვენი ბოლო საუბარი იქნებოდა. შენ
ხომ იმ დღესაც ჩვეული ენერგიითა და
მაღალი პასუხისმგებლობით აკეთებდი
შენთვის საყვარელ საქმეს, როგორც
ყოველთვის, ათწლეულების განმავლობაში. მეორე დღეს კი საშინელი ამბავი გავიგეთ - ზურაბ მასწავლებელი
ინსულტის მძიმე ფორმით ქუთაისში
რეანიმაციულ განყოფილებაში გადაიყვანესო.
იმ დღის შემდეგ არაფერი დაიშურეს, შეუძლებელის გაკეთებასაც კი
ცდილობდნენ შენი მეუღლე ქალბატონი ლუიზა, შვილები მალხაზი და ნანა,
სიძე, რძალი, მძახლები და ახლობლები. ვაგლახ, ყოველი ძალისხმევა ამაო
აღმოჩნდა და 21 დეკემბერს, სწორედ
პირველი სასწავლო სემესტრის ბოლო
დღეს, თქვენი ალალმართალი სული
მიაბარეთ უფალს.
21 იანვარს სწავლა ისევ განახლდა
შენს საყვარელ ბაზალეთის სკოლაში,
სადაც ათეული წლების განმავლობაში
ასწავლიდი ურთულეს საგნებს - ფიზიკასა და მათემატიკას. მძიმე აღმოჩნდა
ის დღე ჩვენთვის, შენი კოლეგებისთვის. თვალცრემლიანი ვუცქერით შენს
მაგიდას და სკამს სამასწავლებლოში.
გაკვეთილის გამოსვლისას კი გვგონია,
რომ ისევ შემოხვალ და შენს ადგილს
დაიკავებ. ახლა უფრო ვიგრძენით, თუ
როგორ გვყვარებიხარ. გული წყდებათ
და ენატრებით მოსწავლეებს. ეს არცაა
გასაკვირი. შენ ხომ ალალმართალი,
პატიოსანი კაცის განსახიერება იყავი.
კეთილ რჩევას თუ თანადგომას არ
აკლებდი არასოდეს არავის, შენ ხომ
განსაკუთრებულად გიყვარდა ყველა.
სწორედ ეს სიყვარული იყო მიზეზი
იმისა, რომ სხვადასხვა ქალაქსა და
რაიონში მუშაობის შემდეგ, სადაც
იქნებ უკეთესი პირობებიც გქონოდა,
შენ მაინც შენს სოფელ ქროლში არჩიე
დაბრუნება.
გვერდში ედექი ყველას: მეზობლებს, მეგობრებს, ახლობლებსა და
კოლეგებს ჭირსა და ლხინში, მორალურად თუ ფიზიკურად. ამიტომ არის,
რომ დღეს გულისტკივილით გიგონებს
ყველა და თვალცრემლიანი ამბობს
შენს მოსაგონარს. შენი გამრჯე მარჯვენა თვალსაჩინოდ ეტყობა შენს
ნაამაგარ ოჯახს, სადაც არასდროს
ჩაქრება სიცოცხლე; ეტყობა ჩვენი
სკოლის ეზოსა და კედლებს, სადაც
ყოველთვის ახალგაზრდული შემართებით გვედექი გვერდით. გწამდეს,
რომ ყოველთვის გვემახსოვრები, ზურაბ, შენს კოლეგებს და მოსწავლეებს,
რომელთა აღზრდასაც ხუთი ათეული
წელი შეალიე. დიდი გულისტკივილით
და დანანებით გემშვიდობებით ყველა.
ღმერთმა ნათელში გამყოფოს, ძმაო.
ბაზალეთის საჯარო
სკოლის თანამშრომლების
სახელით
კობა ჭიპაშვილი
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მადლობა ყველას,
ვინც წარმატების
მიღწევაში
მეხმარება
სწრაფად გაირბინა ერთმა წელმა.
შარშან ამ დროს მესამე კლასში ვიყავი,
წელს უკვე მეოთხე კლასის მოსწავლე
ვარ. ბევრი რამ საუკეთესო მოხდა ჩემს
ცხოვრებაში ამ ერთი წლის მანძილზე.
ბევრი წარმატება და სიხარული განვიცადე
საახალწლო კარნავალიდან კარნავალამდე.
ვმონაწილეობდი თითქმის ყველა ღონისძიებაში. იყო განსაკუთრებული დღეები ჩემს
ცხოვრებაში: ოქტომბერში ექსკურსია
საოცარი რაბათის მოსანახულებლად,
რამაც დიდი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემს
მეხსიერებაში. ზესტაფონში საცირკო სანახაობის სეანსზე დასწრება წარუშლელი
დარჩება ჩემი მეხსიერებიდან, შემოდგომის
ზეიმი - ჩურჩხელების ამოვლება, რომელიც
მედული ბებიას დახმარებით შევასრულეთ;
კალიგრაფიის კონკურსი, სადაც მეორე
საპრიზო ადგილი დავიმსახურე; საახალწლო კარნავალი, სადაც წამყვანი პოზიცია
მეკავა; სულ ახლახან, თბილისში ცეკვის
ფესტივალზე მიღებული სიამოვნება, სადაც
ჩვენმა ჯგუფმა I ადგილი დაიმსახურა.
დიდი მადლობა ლამზირა მასწავლებელს, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის
ჩემი წარმატების და აღზრდა-განათლების
საქმეში, მედული ბებიას საშემოდგომო
ზეიმზე მონაწილეობისათვის, ჩემს თანაკლასელებს, ჩემს მშობლებს ვარძიის
საჯარო სკოლის მასწავლებლებს, ჩვენს
ქორეოგრაფებს.
ბედნიერება და სიხარული, სიკეთე და
სიყვარული ყოფილიყოს თქვენი და თქვენი
ოჯახების მეგზური. გფარავდეთ უფალი.
თათია ხიჯაკაძე
ვარძიის საჯარო სკოლა
IVკლასი

ვინ მინდა გამოვიდე

მარიამ ბარბაქაძე: -მე მინდა
გამოვიდე ექიმი, რომ ყველა ავადმყოფს
დავეხმარო.

გიორგი გორგაძე: -პოლიციელი
მინდა გამოვიდე იმიტომ, რომ სამართალი აღვადგინო.

ლუკა პაქსაშვილი: -მე მინდა
გამოვიდე ჯარისკაცი და ვემსახურო
საქართველოს.

გიორგი კურტანიძე: -მეც ჯარისკაცი მინდა რომ ვიყო. ჩემი ქვეყანა
უნდა დავიცვა.

მამუკა კურტანიძე: -მინდა გამოვიდე მძღოლი და ვემსახურო ხალხს.

მარიამ ბლუაშვილი: -მე მინდა
ვიყო პოლიციელი, გამოვიდე პატრული
და დავეხმარო ხალს.

საბა სებისკვერაძე: -მე მიყვარს
კარატე. მინდა კარატისტი გამოვიდე
და მთელი მსოფლიო მოვიარო.

მარიამ ტალახაძე: -მე ექიმობა მინდა.
ბებიას ოპერაცია მინდა გავუკეთო და ფეხზე
გავატარო. მეცოდება, ორი ჯოხით რომ დადის. ყველა ავადმყოფს დავეხმარები, რადგან
მათ ექიმთან მისვლის საშუალება არ აქვთ.

ზეიმი კიცხის საბავშვო
ბაღში

ვულოცავთ ბედნიერებას ჩემს პირველ
სიხარულს, შვილიშვილს ანა მირიანის
ასულ ბერაძეს თავის რჩეულ გიორგი
მამუკას ძე გვასალიასთან ერთად.
ვუსურვებთ მათ სიყვარულით შექმნილი
ოჯახის სიმტკიცეს, ჯანმრთელობას, ულევ
სიხარულს, სიყვარულს, შვილთა სიმრავლეს, ბედნიერ თანაცხოვრებას და უფლის
მფარველობას.
მიმოზა ბებო, ბესო ბიძია

***

ვულოცავთ ლენა ორჯონიკიძეს
და გია ხურცილავას ქალიშვილის
ბედნიერებას. ვუსურვებთ ახალდაქორწინებულებს რუსუდან ხურცილავას და
ზურაბ ქობელაშვილს ულევ სიყვარულს, სიხარულს, უფლის მფარველობას
და ლამაზი ქართული ოჯახის შექმნას.
მარელისის საჯარო სკოლის
პედაგოგები

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
სოფელ კიცხის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებმა 27 დეკემბერს ზეიმით
აღნიშნეს 2013 წლის შემობრძანება.
ღონისძიებამ, როგორც წესი, მხიარულად ჩაიარა. ბავშვებს ახალი
წელი მიულოცა თოვლის ბაბუამ,
რომელმაც გულუხვად დაასაჩუქრა
ჩვენი პატარები.
რამდენი თაობა აღზარდა ჩვენმა
საბავშვო ბაღმა, რამდენი სიხარული განუცდია ამ ზარზეიმით ბაღის
აღსაზრდელებს. ამისთვის გულწრფელი მადლობა და ჩვენი მოწიწებული მილოცვა ბაღის აღმზრდელებს. მათი ამდენი შრომა და გარჯა
მართლაც დასაფასებელია, რადგან

მიუხედავად ყველაფრისა, ზოგჯერ
ცუდი პირობებისა, ზოგჯერ პირადი
პრობლემებისა, მათგან ცუდი განწყობა არასოდეს გვიგრძვნია, რისთვისაც დიდი მადლობა ბაღის გამგეს
ქალბატონ გულიკო მაღლაფერიძეს,
საბავშვო ბაღის აღმზრდელს ქალბატონ ელენე ვეფხვაძეს, მუსიკის
მასწავლებელს ნათია ბანცაძეს. ასევე
საყვარელ თანამშრომლებს: ნატო
ურთქმელიძეს და იამზე ბერაძეს.
ღმერთმა მისცეს მათ დღეგრძელობა
და ჯანმრთელობა, რათა კიდევ ბევრი
სასახელო მოქალაქე აღუზარდონ
ჩვენს ქვეყანას.
კიცხის საბავშვო ბაღის
აღსაზრდელთა მშობლები

***

ვულოცავთ ვაჟიშვილის შეძენას ჩვენი
სკოლის პედაგოგს ქალბატონ ელისო
არჯევანიძეს. ახალშობილ მათე ხიჯაკაძეს ვუსურვებთ ღვთის წყალობას,
ლაღ ბავშვობას და სასახელო ქართველ
ვაჟკაცად აღზრდას თავის ძამიკო ნიკოლოზთან ერთად.
ვარძიის საჯარო სკოლა

kfehf ujujkf't
593 900 501

გვეამაყება ჩვენი გოგიტა
გოგიტა (გიორგი) კობას ძე ბარბაქაძე თბილისის წმიდა ნინოს სახელობის საპატრიარქო სკოლის XI კლასის
წარჩინებული მოსწავლეა. გასულ
ზაფხულს განათლების სამინისტრომ
ლიტვასა და ლატვიაში გაგზავნა.
ორი წლის წინ საბერძნეთში იყო მიწვეული. გოგიტას აქვს გამორჩეული
მუსიკალური და ქორეოგრაფიული
მონაცემები. გატაცებულია ძველი
ქართული საბრძოლო ხელოვნება
„ხრიდოლით.” სწორედ ამ კუთხით
მონაწილეობდა პროექტში „ნიჭიერი.”

დ. ხარაგაული

25.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +10ºC, ღამე +5ºC;
26.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +12ºC, ღამე+6ºC;
27.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +12ºC, ღამე +6ºC;
28.01 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +12ºC, ღამე +7ºC;
29.01 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +7ºC, ღამე +3ºC;
30.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +6ºC, ღამე +4ºC.

ბორითი

redaqtoris moadgile

nino kapanaZe
593 35 65 80

sofiko WipaSvili
557 26 77 99

დიზაინერი
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შოთა ლომიძე
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ტელ.: 557 10 20 47

E-mail: gogoladze.laura@gmail.com
ufptsb htubcnh81$*2%-,-!@

Email: shotiko@lomidze.info

არის არაერთი მედლისა და სიგელის
მფლობელი როგორც საქართველოში,
ისე უცხოეთში ჩატარებულ ტურნირებში გამარჯვებისთვის.
გასული წლის 10 დეკემბერს ტრაპზონში გახდა მსოფლიო ჩემპიონი და
დაჯილდოვდა ოქროს თასით, ოქროს
მედლით და სიგელით. ძალიან ვამაყობთ და გახარებულები ვართ ჩვენი
შვილიშვილის წარმატებით. ვუსურვებთ მას შემდგომ გამარჯვებებს.
მარინა და ტუხია
ბარბაქაძეები

amindi

25.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +9ºC, ღამე +4ºC;
26.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +10ºC, ღამე +5ºC;
27.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +10ºC, ღამე +5ºC;
28.01 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +11ºC, ღამე +6ºC.
29.01 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +8ºC, ღამე +3ºC.
30.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +6ºC, ღამე +4ºC

*** რუსუდან დევულოცავთ ქალბატონ
კანოსიძეს შვილიშვილის, თავის სეხნია
რუსუდან დეკანოსიძის ამქვეყნად მოვლენას. ვუსურვებთ ლაღ ბავშვობას, სიკეთეს
და დღეგრძელობას საყვარელ მშობლებთან
ერთად. ღმერთი იყოს მისი მფარველი.
ვარძიის საჯარო სკოლა
vSFDFHB HTLFMNJHB
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კიცხი

25.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +11ºC, ღამე +6ºC;
26.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +12ºC, ღამე +7ºC;
27.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +12ºC, ღამე +7ºC;
28.01 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +12ºC, ღამე +8ºC.
29.01 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +8ºC, ღამე +4ºC.
30.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +6ºC, ღამე +5ºC.

მოლითი

25.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +7ºC, ღამე +2ºC;
26.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +8ºC, ღამე +3ºC;
27.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +8ºC, ღამე +3ºC;
28.01 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +9ºC, ღამე +4ºC.
29.01 - მოღრუბლულობა ნალექით,
დღე +6ºC, ღამე +1ºC.
30.01 - ცვალებადი მოღრუბლულობა ნალექით, დღე +5ºC, ღამე +2ºC.
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