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განათლების პროფკავშირის ხარაგაულის რაიონულმა
ორგანიზაციამ საანგარიშო კონფერენცია გამართა

ვრცლად ამის შესახებ წაიკითხეთ მესამე გვერდზე

გამგებელმა
„ხარაგაულკეთილმოწყობის“
დირექტორი
მიხეილ ჭიპაშვილი
გაათავისუფლა

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
გამგებელმა კობა ლურსმანაშვილმა 30 ნოემბერს თანამდებობიდან
გაათავისუფლა ა(ა)იპ „ხარაგაულკეთილმოწყობის“ დირექტორი
მიხეილ ჭიპაშვილი.
ბრძანებაში გათავისუფლების საფუძვლად მითითებულია
„მიხეილ ჭიპაშვილის ქმედებაში ეთიკის ნორმების, ქცევის
სტანდარტების დარღვევა და
პროფესიული უნარ-ჩვევების
შეუსაბამობა მის მიერ დაკავებულ თანამდებობასთან, რითაც
არსებითი ზიანი მიადგა საჯარო
ინტერესებს.“
ზემოთ აღნიშნული უკავშირდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ვარლამ ჭიპაშვილის განცხადებას იმის
შესახებ, რომ მას 20 ოქტომბერს
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მიხეილ ჭიპაშვილმა ფიზიკური და
სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა.
ამის თაობაზე ვარლამ ჭიპაშვილმა
განცხადებით მიმართა ხარაგაულის პოლიციას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
დეპარტამენტის თანამშრომელ
ტატო კუჭავასგან მოპოვებული ინფორმაციით, ხარაგაულის პოლიციაში ვარლამ ჭიპაშვილმა შეიტანა
განცხადება, სადაც აღნიშნავდა,
რომ მას მიხეილ ჭიპაშვილმა
მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა.
ვარლამ ჭიპაშვილი ითხოვდა,
რომ პოლიციას დაებარებინა
მიხეილ ჭიპაშვილი, დაეკითხა და
გასაუბრებოდა, რომ არ განმეორებულიყო მსგავსი რამ. „ჩვენ
რა თქმა უნდა, დავკითხეთ ორივე
მხარე. იქ არ იკვეთებოდა ფიზიკური შეურაცხყოფის, ანუ სისხლის
სამართლის დანაშაულის ნიშნები
და შესაბამისად, გამოძიებაც არ
დაწყებულა,“ – გვიპასუხეს შინაგან
საქმეთა სამინისტროდან.
მიხეილ ჭიპაშვილის თქმით,
გამგებლის ბრძანებას მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების
შესახებ სასამართლოში გაასაჩივრებს.
მიხეილ ჭიპაშვილი არის რესპუბლიკური პარტიის ხარაგაულის რაიონული ორგანიზაციის
თავმჯდომარე. ის ასევე არის
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარის
მეუღლე.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროს კახა გოლუბიანისგან
მოპოვებული ინფორმაციით, ა(ა)იპ
„ხარაგაულკეთილმოწყობის“ დირექტორად, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით, ამ თანამდებობიდან გათავისუფლებული
მიხეილ ჭიპაშვილის ნაცვლად, ა(ა)იპ
„ხარაგაულდასუფთავების“ ყოფილი
დირექტორი თეიმურაზ ფურცელაძე
დაინიშნა. მის ნაცვლად, ა(ა)იპ „ხარაგაულდასუფთავების“ დირექტორად
- ნოდარ სხილაძე.
თეიმურაზ ფურცელაძე არის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, აზა ფურცელაძის, ძმა.
პირადი განცხადების საფუძველზე
დატოვა თანამდებობა ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის
ცენტრის დირექტორმა მამუკა ჭიპაშვილმა. ეს თანამდებობა, ჯერჯერობით, ვაკანტურია.
თანამდებობიდან, პირადი განცხადების საფუძველზე, გათავისუფლდა
შპს „ხარაგაული-2011“-ის დირექტორი ზაზა კაციტაძე.

თანამდებობიდან ჩემი გათავისუფლების
შესახებ ვაცხადებ
ჩემს მიმართ გამგებელმა მიიღო უკანონო, დაუსაბუთებელი
და უსამართლო გადაწყვეტილება,
რომელიც ვითომდა უკავშირდება
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის თავმჯდომარის განცხადებას, თითქოსდა მე მის მიმართ მის
სამუშაო ოთახში განვახორციელე
სიტყვიერი და ფიზიკური ზეწოლა.
მან აღნიშნულთან დაკავშირებით
მიმართა სამართალდამცავ ორგანოებს. ფაქტების არარსებობის
გამო საქმეს მსვლელობა არ მიეცა. ვინაიდან სამართალდამცავი
ორგანოების მხრიდან ვერ მიიღეს
სასურველი შედეგი, რომელიც
შესაძლოა გამხდარიყო გათავისუფლების რეალური საფუძველი,
გამგებლის ბრძანებით დაიწყო
შიდა ადმინისტრაციული წარმოება
(ბრძანება შეუსაბამოა კანონთან,
მაგრამ ამაზე მსჯელობა სასამართლოს მივანდოთ). ადმინისტრაციულ
წარმოებასთან დაკავშირებით ჩატარდა სხდომა, სადაც მოწინააღმდეგე მხარემ ვერ ჩამოყალიბა
მყარი არგუმენტები. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვარლამ
ჭიპაშვილს მოვთხოვე ბოდიშის
მოხდა დეპუტატებისა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისათვის.
მოსაჩივრე მხარე გაუანალიზებელი
ქმედებებით მოექცა ჩიხში, რაც აისახა საჯარო ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებაში; კონრეტულად,
- საკრებულოს სხდომების ჩაშლაში
და გამგებელი იძულებული გახდა

მიეღო სამართლებრივ საფუძველს
მოკლებული გადაწყვეტილება,
რომლის განზრახვაც გაცილებით
უფრო ადრე გაჩნდა, ვიდრე ეს
ვითომ ინციდენტი მოხდებოდა.
ამის დამადასტურებელი არაერთი
ფაქტი არსებობს.
იმას, რაც ბოლო დროს ჩემი და
ჩემი თანაგუნდელების მისამართით
ხორციელდება, საფუძვლად უდევს
გარკვეულ პირთა ჯგუფის კერძო
ინტერესები. მათი არაციონალური
გადაწყვეტილებების მხარდამჭერები ჩვენ არ აღმოვჩნდით, რადგან
მიგვაჩნია, რომ ასეთი მოქმედებები
აზიანებს ქვეყნისა და კოალიციის
ინტერესებს.
აღმასრულებელი ორგანოს
ხელმძღვანელი ხარაგაულის გამგებლად დაინიშნა 2013 წლის დასაწყისში, მაშინდელი თვითმმართველობის ანუ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს, მათივე მხარდაჭერით. გადაწყვეტილება
მიზნად ისახავდა არასამართლიან
საარჩევნო პირობებში, პროცესის
მონაწილე თითოეული ადამიანის
თავგანწირული ბრძოლის შედეგად
მიღწეული გამარჯვების შემდეგ
კოალიციის პოზიციების შესუსტებას.
აღმასრულებელი ორგანოს
ხელმძღვანელი მოქმედებს თავისი
ვიწრო პოლიტიკური შეხედულებებით, რისი ნათელი დადასტურებაც
არის მისგან განხორციელებული
საკადრო (და არა მარტო საკადრო)
გადაწყვეტილებები, რომელიც არა

ხარაგაულისა და ხარაგაულელების, არამედ მისი პირადი ინტერესების შესაბამისია. გაუთვლელმა
საკადრო პოლიტიკამ, საბიუჯეტო
სახსრების არაეფექტურმა და არამიზნობრივმა ხარჯვამ დღეს უფრო
მძიმე და გაურკვეველ მდგომარეობაში ჩააყენა ხარაგაული.
ჩემი, როგორც ა(ა)იპის ხელმძღვანელსა, და გამგებელს შორის
სამსახურეობრივ ურთიერთობაში
პრობლემები წარმოშვა იმ უკანონო მოწოდებების შეუსრულებლობამ, რომელიც მისი მხრიდან
იცემოდა. მე ამ მოწოდებებს ვერ
შევასრულებდი, რადგანაც წლების
განმავლობაში წინა ხელისუფლების
მხრიდან მსგავსი ტიპის უკანონო
ქმედებებს ვუპირისპირდებოდი.
ვთვლიდი და დღესაც ვთვლი, რომ
ნებისმიერმა ხელისუფლებამ ნებისმიერ დონეზე უნდა უზრუნველყოს
ქვეყანაში სამართლიანი, თანასწორი გარემოს შექმნა, ადამიანების
უფლებებისა და თავისუფლებების
დაცვა. სამართლებრივი გზით გავაგრძელებ ბრძოლას დარღვეული
უფლებების აღსადგენად.
ქვეყანაში ბოლო ორ ათეულ
წელზე მეტია, მიმდინარეობს ბრძოლა სამართლიანი, სტაბილური
ქვეყნის შენებისთვის და არ ვაპირებთ შეგუებას კონკრეტული
პერსონების კერძო და ვიწრო ამბიციებს გადაყვეს საერთო, საჯარო
ინტერესები.
მიხეილ ჭიპაშვილი

ტენდერი მარელისის გზის სარეაბილიტაციოდ
საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდმა 30 ნოემბერს
სადგურ მარელისიდან ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის კოტეჯამდე საავტომობილო გზის სარეაბი-

ლიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო
შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადა.
შესყიდვის საწყისი ღირებულებაა
1 300 00 ლარი. წინადადებების მიღება 4 დეკემბრამდე გრძელდება.

ტენდერში გამარჯვებულმა მშენებელმა ორგანიზაციამ მარელისის
გზის რეაბილიტაცია ხელშეკრულების გაფორმდების დღიდან 9 თვეში
უნდა დაასრულოს.

2
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გამგეობას
2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შესახებ გაუგზავნა შენიშვნები, რომელსაც
გთავაზობთ.
გელა გოლუბიანი, ფრაქცია
„ქართული ოცნება-კონსერვატორების” თავმჯდომარე:
-ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში
არსებობს რამდენიმე პრობლემა, რომელთა მოსაგვარებლად
აუცილებლად მიგვაჩნია წარმოდგენილ ბიუჯეტში ცვლილებების
შეტანა:
1. სასწრაფოდ მოსაწესრიგებელია წყალმომარაგების სისტემა.
ამისთვის აუცილებელია სისტემის
გამრიცხველიანება, რის განსახორციელებლად საჭიროა 80
ათასი ლარი;
2. საკრებულოს სასესიო დარბაზის რემონტი - 25 ათასი ლარი;
3. სპორტის განვითარებისა და
მართვის ცენტრის ნორმალური
ფუნქციონირებისთვის უნდა დაემატოს 40 ათასი ლარი;
სოციალური პროგრამების სრულად დასაფინანსებლად უნდა
დაემატოს 50 ათასი ლარი;
თ. ჭიპაშვილის ქუჩაზე მოაჯირისა და ტროტუარის მოწესრიგება
- 8 ათასი ლარი;
პატარა ხარაგაულის სასაფლაოს შემოღობვა - 6 ათასი
ლარი.
აღნიშნული თანხების გამოთავისუფლება შეიძლება წარმოდგენილი ბიუჯეტის შემდეგი პუნქტებიდან.
01.01 (მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციული ხარჯი
(საწვავი, ელენერგია, ინტერნეტმომსახურება) – 4 ათასი ლარი;
01.02 (გამგეობის ადმინისტრაციული ხარჯი) – 7 ათასი ლარი;
03.01.01. (გზების მშენებლობა,
რეაბილიტაცია) – 60 ათასი ლარი;
03.02.04 (წყლის სისტემის რეაბილიტაცია) – 30 ათასი ლარი;
03.02.05 (გარე განათების რეაბილიტაცია) – 63,5 ათასი ლარი;
05.01.04 (საფეხბურთო კლუბი
„ჩხერიმელა“) – 50 ათასი ლარი;
განმარტებისთვის: ვინაიდან
ვერ ვაფინანსებთ „ჩხერიმელას“
არსებობისთვის წარმოდგენილი
300 ათასი ლარით, დავაფინანსოთ ბავშვთა ორი ასაკობრივი
ჯგუფის გუნდი, რისთვისაც სრულიად საკმარისი იქნებოდა 130
ათასი ლარი.
რადგან ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული გარე განათების
ქსელის გაფართოების შემდეგ
ქსელის ექსპლოატაციისთვის
საჭირო ხარჯები (და არც პერსპექ-
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ტივაში ჩანს დაფინანსების რაიმე
ალტერნატიული წყაროები), ამ
ეტაპზე თავი შევიკავოთ ქსელის
გაფართოებისგან.
ასევე გონივრულად მიგვაჩნია,
ტელერადიომაუწყებლობისა და
უფასო სასადილოს მომსახურებაზე ტენდერის გამოცხადება, რის
შედეგადაც მივიღებთ რამდენიმე
ათასი (თუ ათეულის არა), ლარის ეკონომიასა და გაცილებით
მაღალი ხარისხის მომსახურებას.
ჩვენი აზრით, მოსახლეობის უფრო
აქტიური ჩართულობისა და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის უფრო
სწრაფი და სწორი მიმართულებით
დაგეგმვა-განვითარებისათვის
კარგი იქნება ბიუჯეტში გავითვალისწინოთ საპრემიო თანხები
მომგებიანი, ეკონომიკურად გათვლილ-დასაბუთებული პროექტების
ავტორთა წახალისებისათვის.
ფრაქცია „ქართული ოცნებარესპუბლიკელების“ შენიშვნები
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
2016 წლის ბიუჯეტის პროექტზე
წარმოდგენილი ბიუჯეტის
პროექტში დაგეგმვასა და ბიუჯე-

-არაფინანსური აქტივების ხარჯზე გავზარდოთ ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში 30 000 ლარით
(მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული მსუბუქი ავტომობილების
გაყიდვიდან შემოსული თანხა) და
მოვახმაროთ სოციალურ პროგრამებს.
-გავზარდოთ მეორე მსოფლიო
ომის მონაწილეთა ყოველთვიური
დახმარება 100 ლარამდე, რაც
ჯამში 25 000 ლარს არ გადააჭარბებს და აღნიშნული პროგრამის განსახორციელებლად
თანხები მოძიებულ იქნას ადმინისტრაციული ხარჯის შემცირების
საფუძველზე.
-რაც შეეხება ა(ა)იპ-ების სუბსიდირების საკითხს, პირველ
რიგში გადასახედი და მოსაწესრიგებელია საშტატო განრიგები,
შესაბამისობაშია მოსაყვანი თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები.
რაც ყველაზე მთავარია, ბიუჯეტის
დაგეგმვა უნდა მოხდეს გასული
წლების ფაქტობრივი მონაცემების
საფუძველზე და რეალურ გათვლებზე. ა(ა)იპ-ებს უნდა დავისახოთ
ამოცანა, რომ შეზღუდული რესურ-
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აღნიშნული თანხა ჯამში შეადგენს 7 000 ლარს, რომელიც
უნდა გადავიტანოთ დამატებით
სოციალურ პროგრამებში. კერძოდ, ახალდაბადებული ბავშვიანი
ოჯახების დახმარების ხარჯში.
ჩვენი მიდგომაა შემცირდეს ადმინისტრაციული ხარჯები (გარდა
აუცილებლობისა), ხოლო სოციალური პროგრამების განხორციელება იყოს პრიორიტეტად.
საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა 2009“-ის დაფინანსება შემცირდეს 23 000 ლარით, რაც
დამატებით გადანაწილდეს შემდეგნაირად: დაემატოს რელიგიის
დაფინანსებას 10 000 ლარი,
სკოლამდელი განათლების დაფინანსებას - 10 000 ლარი, ხოლო
3 000 ლარი კი უნდა გავითვალისწინოთ სოფელ ვერტყვიჭალაში
დღის ცენტრისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად. სოციალურ პროგრამებში
მოხდეს ცვლილებები. კერძოდ,
სოციალურად დაუცველი ოჯახების
მკურნალობისა და დახმარების
ხარჯებს დააკლდეს 5 000 ლარი
და დაემატოს ახალდაბადებული

საკრებულომ გამგეობას ბიუჯეტის
პროექტზე შენიშვნები გაუგზავნა
გამგეობამ პროექტის
გადამუშავებული ვარიანტი
საკრებულოში 10 დეკემბრამდე
უნდა წარადგინოს
ტირებას შორის არ არის საკმარისი კოორდინაცია. პროგრამულ
ბიუჯეტში უფრო მკაფიოდ უნდა
ჩანდეს დაგეგმილი აქტივობების
შესახებ ინფორმაცია. დაფუძნებული უნდა იყოს წინა წლების
ბიუჯეტების ანალიზზე, რის საფუძველზეც უნდა იყოს მიზნობრივი
მუნიციპალური პროგრამების
ეფექტიანობა გაზრდილი.
-ვფიქრობთ, გარკვეული მცირე
რესურსი საპრემიო ფონდში უნდა
დარჩეს, რათა ის გამოვიყენოთ
მიზანმიმართულად საჯარო მოხელეების საქმიანობის მოტივაციის გაზრდის ხელშეწყობისთვის
და არა იმ მანკიერი პრაქტიკის
გასაგრძელებლად, რაც წინა
წლებში არსებობდა პრემიებთან
დაკავშირებით.

სების პირობებში დაგეგმონ წლის
ბიუჯეტი, ან სრულად გავითვალისწინოთ მათ მიერ წარმოდგენილი
მოთხოვნები.
ვარლამ ჭიპაშვილი, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე:
გამგეობაში - წარმომადგნელობითი ხარჯი შემცირდეს
2 000 ლარით;
გამგეობაში საწვავის ხარჯი
შემცირდეს 2 000 ლარით;
გამგეობაში - სხვა დანარჩენი
საქონლისა და მომსახურების
ხარჯი შემცირდეს 2 000 ლარით;
გამგეობაში - მანქანების რემონტის ხარჯი შემცირდეს 2 000
ლარითი;
გამგეობაში - კომპიუტერების
შეძენის ხარჯი შემცირდეს 2 000
ლარით.
აღნიშნული თანხა ჯამში შეადგენს 10 ათას ლარს, რომელიც
უნდა გადავიტანოთ დამატებით
სოციალური პროგრამებში; კერძოდ, სტიქიით დაზარალებული
ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ხარჯში. ჩვენი მიდგომაა, შემცირდეს ადმინისტრაციული
ხარჯები (გარდა აუცილებლობისა). შესაბამისად ვაკეთებთ შენიშვნებს. ბოლო წლების მონაცემებით,
საგრძნობლად იმატა სტიქიით
დაზარალებული ოჯახების რიცხვმა და საჭიროა მათი დახმარება.
გათვალისწინებული თანხის ფარგლებში კი სათანადოდ ვერ მოხერხდება პირველ ეტაპზე არსებული
პრობლემების გადაჭრა.
საკრებულოში - წარმომადგენლობითი ხარჯი შემცირდეს
2 000 ლარით;
საკრებულოში საწვავის ხარჯი
შემცირდეს 4 000 ლარით;
საკრებულოში მობილური ტექნიკის შეძენის ხარჯი შემცირდეს
1000 ლარით.

ბავშვიანი ოჯახების დახმარების
ხარჯში.
მოგახსენებთ, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში აშენდა ახალი საბავშვო ბაღები. გაიზარდა შესაბამისად ხარჯები, რისთვისაც საჭიროა
დამატებით დაფინანსების შევსება.
რაც შეეხება ახალდაბადებული
ბავშვიანი ოჯახების დახმარების
საკითხს, არასაკმარისად მივიჩნევთ პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულ თანხას, რადგან
მიმდინარე წლების სტატისტიკიდან
გამომდინარე, აღნიშნული თანხა
არ იქნება საკმარისი. რელიგიის
დაფინანსების კუთხით კი დაფინანსების გაზრდა ერთობლივი მოსაზრეება, რადგან მიმდინარეობს
დაბა ხარაგაულში საკათედრო
ტაძრის მშენებლობა და ერთად
უნდა ვიზრუნოთ მშენებლობის
დროულად წარმართვაზე.
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსება შემცირდეს 3 000 ლარით,
ხალხური შემოქმედების სახლის
დაფინანსება შემცირდეს 7 000
ლარით, პარკებისა და სკვერების
მოვლა-შენახვის ხარჯი შემცირდეს
5 000 ლარით. აღნიშნული თანხა
ჯამში შეადგენს 15 000 ლარს.
მიგვაჩნია, რომ ეს თანხა უნდა გავითვალისწინოთ დაბა ხარაგაულში მდებარე ცენტრალურ პარკში
ბავშვებისათვის ატრაქციონების
მოსაწყობად. ჩვენი აზრით, ამის
საჭიროება, წლებია, ნამდვილად
დგას დღის წესრიგში. მითუმეტეს,
რომ უახლოეს პერიოდში გვექნება
კეთილმოწყობილი ღია ესტრადა
და ცენტრალურ პარკში დამსვენებელთა რიცხვიც გაიზრდება.
ცვლილებებს საჭიროებს ასევე
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლაშენახვის მუხლში გათვალისწინებული თანხები. კერძოდ, გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის

ხარჯს - 180 000 ლარს დააკლდეს
80 000 ლარი და გადანაწილდეს
შემდეგნაირად: 40 ათასი ლარი
დაემატოს ხიდების, ბოგირების
აშენება-შეკეთების ხარჯს, 25 000
ლარი დაემატოს სანიაღვრე და
საკანალიზაციო არხების მოწყობა
(გაწმენდის) ხარჯს. 3 000 ლარი
გადატანილ უნდა იქნეს დამატებით
სოციალურ პროგრამებში. კერძოდ, ახალდაბადებული ბავშვიანი
ოჯახების დახმარების ხარჯში,
ხოლო 12 000 ლარი გათვალისწინებულ უნდა იქნეს სოფელ ვერტყვიჭალაში დღის ცენტრისთვის
საჭირო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად. მოგეხსენებათ,
რომ ხიდ-ბოგირების შეკეთების
მიზნით მოთხოვნები მწვავედ დგას
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. მიგვაჩნია, რომ პროექტის მიხედვით
გათვალისწინებული თანხა ამ
კუთხით არსებულ პრობლემებს
ვერ მოაგვარებდა. ამ ეტაპზე,
უხეში გათვლებით, საჭიროდ
ჩავთვალეთ თანხის დამატება.
ჩვენ გზების მოვლა-შენახვისთვის
გათვალისწინებული თანხების შემცირება არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად, თუმცა აუცილებლობიდან
გამომდინარე გვიწევს გარკვეული
ცვლილებების განხორციელება,
პრიორიტეტების განსაზღვრა.
გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ გზების რეაბილიტაცია
სხვა ფონდების ფარგლებშიც
ფინანსდება; ხოლო დღის ცენტრის მოწყობა, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის
ხელშეწყობა, რესოციალიზაცია
და საზოგადოებაში ინტეგრაცია
ჩვენი საზოგადოების მთავარი
ვალდებულებაა.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ,
დღის ცენტრის მშენებლობაზე
დამატებით მიგვაჩნია ამ მიმართულებით თანხების მოძიება, კერძოდ, წინა წლებში წარმოქმნილი
ვალდებულებების დაფარვის
მიზნით გათვალისწინებულ 30 000
ლარს დააკლდეს 5 000 ლარი,
რომელიც დაემატოს და დაიგეგმოს დასახარჯად სოფელ ვერტყვიჭალაში დღის ცენტრისათვის
საჭირო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად.
აუცილებლობიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ უნდა
შემცირდეს სოფლის სახლის
მშენებლობისათვის გათვალისწინებული თანხა 8 000 ლარის
ოდენობით და ასევე დაიგეგმოს
დასახარჯად სოფელ ვერტყვიჭალაში დღის ცენტრისთვის საჭირო
ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად.
ახალგაზრდულ დაფინანსებას
მოაკლდეს 3 000 ლარი და დაემატოს ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრს“.
მიგვაჩნია, რომ შემოსავლების
ნაწილში მოხდეს არაფინანსური
აქტივების გეგმის გაზრდა 4 000
ლარის ოდენობით (აღნიშნული
შესაძლებელია მუნიციპალიტეტისათვის კუთვნილი გამოუყენებელი
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეალიზაციით), რომელიც
დაემატოს ა(ა)იპ ლიტერატურული
თეატრის დაფინანსებას. მოგახსენებთ, რომ ის არგუმენტები,
რომლითაც აღნიშნულმა ორგანიზაციამ დამატებითი დაფინანსება მოითხოვა, დამაჯერებლად
მიგვაჩნია.
აღნიშნული მოსაზრებები შემუშავებულია დეპუტატთა ჯგუფის მიერ. შენიშვნების ნაწილი
გამოითქვა საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომაზე, ნაწილი
კი მოწოდებულია დეპუტატების
მხრიდან ინდივიდუალურ რეჟიმში.
შესაძლებელია, რიგი დეპუტატები
აღნიშნულ მოსაზრებებს არ იზიარებენ, თუმცა სხვა შენიშვნები ჩემს
ხელთ არ არსებობს.
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განათლების პროფკავშირის რაიონული ორგანიზაციის
კონფერენცია ხარაგაულში

განათლების პროფკავშირის
ხარაგაულის რაიონულმა ორგანიზაციამ მეექვსე საანგარიშო
კონფერენცია გამართა. ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლალი
სებისკვერაძემ გასული ორი წლის
საქმიანობის ანგარიში ჩააბარა
ორგანიზაციის წევრებსა და მიწვეულ სტუმრებს.
ლალი სებისკვერაძე მოხარულია, რომ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო სკოლასა
და მოსწავლე-ახალგაზრდობის
სახლში აღდგა ორგანიზაციის
საქმიანობა. 2014 წლიდან კი
განათლების პროფკავშირების
რიგებს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება შეუერთდა.
მისივე ინფორმაციით, ამჟამად
ორგანიზაციაში 556 წევრია. განათლების პროფკავშირის რაიონული ორგანიზაცია ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებას
მოიცავს, თუმცა, ზოგი მათგანიდან

ყველა დასაქმებული განათლების
პროფკავშირის წევრია, რამდენიმედან კი - მხოლოდ 5-6. ლალი
სებისკვერაძე იმედოვნებს, რომ
ორგანიზაციის წევრთა რაოდენობა თანდათან გაიზრდება.
რაიონული ორგანიზაციის ძირითადი პრიორიტეტია ორგანიზაციის გაძლიერება, წევრთა
უფლებების დაცვა და ხარისხიანი
განათლების ხელშეწყობა.
საანგარიშო კრებაზე ლალი სებისკვერაძემ აღნიშნა, რომ სპმთპ-მ
გარკვეული წვლილი შეიტანა
მასწავლებელთა შრომითი ანაზღაურების მატებაში. ორგანიზაციას
კონსტრუქციული დიალოგი აქვს
განათლების სამინისტროსთან,
ცდილობს და მოითხოვს, რომ
პედაგოგის ხელფასი გაუთანაბრდეს საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებას.
აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაციის
პრეზიდენტი განათლების სამინის-

ტროს ყველა მოქმედი კომისიის
წევრია. ეს, ლალი სებისკვერაძის
თქმით, რაიონული ორგანიზაციის
ლიდერებს საშუალებას აძლევს
კონსტრუქციული ურთიერთობა
ჰქონდეთ ადგილობრივ დონეზე
მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან,
საკრებულოსთან, საგანმანათლებლო რესურსცენტრთან.
ლალი სებისკვერაძის ანგარიშის მიხედვით, განათლების პროფკავშირის ხარაგაულის რაიონული
ორგანიზაციის ორგანიზებითა და
ფინანსური მხარდაჭერით ხარაგაულში 2013-2014, 2014-2015
სასწავლო წლებში ჩატარდა ტრენინგები პროფესიულ უნარებში,
ქართულ ენასა და ლიტერატურაში
(1-6 კლასი), მათემატიკაში (1-6
კლასი), საბუნებისმეტყველო საგნებში (1-6 კლასები), ინგლისურში.
ის საგნები, რომლებზეც იყო
მოთხოვნილება და ვერ შედგა
ჯგუფი (ხელოვნება, სამოქალაქო
განათლება, საბუნებისმეტყველო
საგნები 7-12 კლასი), მსურველი
პედაგოგები გაიგზავნენ სპმთპ-ის
მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებზე,
რაც დაფინანსდა რაიონული ორგანიზაციის მიერ. შვიდი პედაგოგი
გადამზადდა თბილისში #166-ე
სკოლაში.
ორგანიზაცია მიმდინარე წელს
ჩაატარებს გამოკითხვას იანვარში
ჩასატარებელ სასერტიფიკაციო
გამოცდებთან დაკავშირებით. თუ
შედგება საგნობრივი ჯგუფები, რაიონული ორგანიზაცია ადგილზე
დაგეგმავს ტრენინგებს.
ლალი სებისკვერაძის ინფორ-

მაციით, რაიონული ორგანიზაცია
ცდილობს დააფინანსოს შიდა
სასკოლო ღონისძიებები. თანხის
გაცემის დროს ითვალისწინებენ
წევრთა რაოდენობას და მათ მიერ
ჩარიცხულ თანხას.
ახლახან ორგანიზაციამ ტრენინგი ჩაუტარა პირველადი ორგანიზაციის ბუღალტრებს, რამაც
უაღრესად დიდი მოწონება დაიმსახურა ბუღალტრებში. თავად
ტრენერმა სპმთპ-ის ვიცე-პრეზიდენტმა საფინანსო დარგში,
ნათია კორძაძემ, აღნიშნა, რომ
ტრენინგის მონაწილეები განსაკუთრებულად მობილიზებულნი
და მომზადებულნი იყვნენ.
გასულ წელს ხარაგაულის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლმა
განახორციელა პროექტი „პიონერფილმთან“ ერთად. პროექტის
მონაწილეებმა ხარაგაულში შვიდი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი
გადაიღეს. პროექტის გასვლითი
ღონისძიება ბორჯომ-ხარაგაულის
ეროვნულ პარკში განათლების
პროფკავშირების რაიონულმა
ორგანიზაციამ დააფინანსა.
ლალი სებისკვერაძის სურვილია, რომ სასწავლო პროექტი
განახორციელოს სკოლამდელ
დაწესებულებათა გაერთიანებაში.
საუბარია საბავშვო ბაღებში ახალ
პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს დასაქმებულთა გადამზადებას
შემდეგ სფეროებში:
სკოლამდელ დაწესებულებათა
ადმინისტრაცია და მართვა;
ტრენინგი საბავშვო ბაგა-ბაღის
აღმზრდელებისთვის (დღის და-

გეგმვა, ბავშვთა ფსიქოლოგია და
ინკლუზია);
დასაქმებულთა სერტიფიცირება
ჰიგიენურ მოთხოვნებზე.
საანგარიშო კონფერენციაზე
ლალი სებისკვერაძემ აღნიშნა,
რომ ორგანიზაციის მისიაა, ხელისუფლებამდე მიიტანოს საზოგადოების აზრი. მისივე თქმით, „ყველა პირობა არსებობს იმისთვის,
რომ პროფკავშირი იყოს ძლიერი.
ძლიერ პროფკავშირს კი ქმნიან
თავისუფალი ადამიანები.“
ლალი სებისკვერაძის ინფორმაციით, ორგანიზაციის კომიტეტში
ცვლილებებია. ხუნევის საჯარო
სკოლის პირველად ორგანიზაციას
ნატო შავიძე უხელმძღვანელებს,
ხიდრის საჯარო სკოლაში - ხათუნა
ბერაძე, ხარაგაულის #3 საჯარო
სკოლაში - გიგა ლაცაბიძე, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში
- ანა გაჩეჩეჩილაძე, სკოლამდელ
დაწესებულებათა გაერთიანებაში მაია დევდარიანი.
საანგარიშო კონფერენციაზე
ლალი სებისკვერაძემ მადლობის
სიგელებით დააჯილდოვა პირველადი ორგანიზაციის ის ლიდერები, რომლებიც წლების მანძილზე
ერთგულად ედგნენ გვერდით
ორგანიზაციას: ალექსანდრა ჭიპაშვილი (ვერტყვიჭალის საჯარო
სკოლა), ლალი გრიგალაშვილი
(ხევის საჯარო სკოლა), მადლენა
ნებიერიძე (მარელისის საჯარო
სკოლა), ელვარდი გიორგიძე
(ხარაგაულის №2 საჯარო სკოლა).
ლაურა გოგოლაძე

ხარაგაულში ბუნების ძეგლებს იკვლევენ

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბუნების ძეგლების კვლევის
პროექტი დასკვნით ეტაპზეა.
პროექტის ხელმძღვანელმა,
პროფესორმა გიორგი დვალაშვილმა შესწავლილი მასალა
ხარაგაულის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს
გააცნო.
მისივე თქმით, ხარაგაულში ბუნების ძეგლების კვლევა საკმაოდ
საინტერესოდ წარიმართა.
„იმერეთის რეგიონი ყველაზე
მდიდარია ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობებით, მაგრამ ნაკლებად
არის პოპულარული და ტურისტებით დატვირთული, - აღნიშნა
გიორგი დვალაშვილმა ხარაგაულის ტერიტორიული ორგანოების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას, - თქვენი ჩართულობა
და ინტერესი ამ პროცესში არის
ძალიან მნიშვნელოვანი.“
გიორგი დვალაშვილის ინფორმაციით, გამოსაცემად მზადაა წიგნი, სადაც იქნება ინფორმაცია იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტის
ბუნებრივი წარმონაქმნის შესახებ.
პროექტის ფარგლებში შეიქმნება

ბუნების ძეგლების რეესტრი და
რუკა, სადაც დაიტანენ ბუნების
ყველა უნიკალურ ძეგლს.
„ხევის ტერიტორიაზე, სადაც
პირველად შემოდის იმერეთში
ტურისტი, აუცილებელია საინფორმაციო დაფა განთავსდეს
იმერეთისა და კონკრეტულად
ხარაგაულის შესახებ,“ - ამბობს
გიორგი დვალაშვილი.
მისივე ინფორმაციით, ხარაგაულის თითქმის ყველა სოფელში
ბუნების რამდენიმე ძეგლია. ამ
მხრივ, გიორგი დვალაშვილის
თქმით, განსაკუთრებით საინტერესოა მდინარე ძირულას ხეობა:
-ნადაბურის ჩანჩქერი, ღელე,
პატარა გოლისის ნასოფლარი,
ბიბლისხევი, ზორთხევი, ბჟინევისა და კოზმანის მღვიმეები და
ბუნების სხვა ძეგლები ნაკლებადაა
პოპულარული. ძირულას ხეობაში
ბევრი ვიზიტორი ჩერდება რესტორნებში. ჩვენ შეგვიძლია ბუნების ძეგლებით უფრო მიმზიდველი
გავხადოთ ეს ხეობა. ვფიქრობთ,
ტურისტებით რეალურად დაიტვირთოს, განსაკუთრებით - ნადაბური, სადაც გაჩნდება საოჯახო

ტურისტული სასტუმროების პერსპექტივა.
გედსამანიის პოპულარიზაცია
იქნება ძალიან კარგი. უზარმაზარი
ქედი ძირულას და ჩხერიმელას
ჰყოფს. აქ საინტერესო მარშრუტის
დაგეგმვა შეიძლება.
კოზმანის მღვიმე არის ხარაგაულში ყველაზე დიდი. ძალიან
დავინტერესდით და გაზაფხულზე
აუცილებლად გავაგრძელებთ
მის კვლევას. კოზმანის გადმოსახედი უნიკალური პანორამით
იშლება. აღმოსავლეთ საქართველოს არც ერთ მუნიციპალიტეტში მღვიმე არაა. ერთადერთი,
რაც სჭირდება კოზმანის მღვიმეს, მისასვლელის მარკირებაა.
კოზმანის მღვიმე გაცილებით
ეფექტურია პრომეთეს მღვიმეზე,
რადგან პრომეთეს მღვიმე ბოლო
სტიქიის დროს დაიტბორა. კოზმანის მღვიმე სიმშრალით გამოირჩევა და იქ წყალმოვარდნა
გამორიცხულია.
1933 წლიდან მირონწმინდა
ოფიციალურად წითელხევის სახელით არის ცნობილი. 1921
წლის აღწერით კი მირონწმინდა
ეწოდება. მაცნეს ჩამონათვალში
და სტატისტიკის დეპარტამენტში
დღესაც წითელხევი წერია და
არა მირონწმინდა. მირონწმინდაში გაედინება მდინარე ყარნება. ფაქტობრივად, ამ ხეობაში
განსაკუთრებული მნიშვნელობის
ადგილები არ არის, მაგრამ არის
ძალიან საინტერესო, - 1968 წლის
მონაცემებით მდინარე ყარნებაზე
28 წისქვილია. აღსანიშნავია, რომ
წისქვილითაც შეიძლება ტურისტების მოზიდვა.
ლაშეში, უჩამეთის ტერიტორიაზეა დევის ხვრელი. მნიშვნელოვანია, რომ იქ მისასვლელი გზა
მოწესრიგდეს. მომავალ წელს

საქართველოში ბელორუსიიდან
და უკრაინიდან გეოგრაფები,
გეოლოგები და არქეოლოგები ჩამოვლენ. განსაკუთრებით
დაინტერესდნენ დევის ხვრელის
გამოკვლევით, ამიტომ დევის
ხვრელის მარშრუტი უნდა იყოს
მარკირებული.
ბაზალეთში, ერთ პატარა ხეობაში, სანახავი და დასაფიქსირებელია ჩანჩქერი. საინტერესო
ხეობებია ვარძიაში. ბორში ღირსშესანიშნავ ადგილად შეიძლება
დაფიქსირდეს კიცხის საზღვართან
ახლოს მდებარე ტბა.
ჩხერის ციხე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბუნების ძეგლი. ის
გეოლოგიური პროცესების შედეგად წარმოქმნილია და ნაშრომში
ბუნების ძეგლად დაფიქსირდება.
მეტი ემოცია აქვს ტურისტს, როცა
ციხეზე ადის. მისი განათება მნიშვნელოვანიც იქნება და ეფექტურიც.
უნიკალურია ლეღვნის ტბა.
ლეღვანსა და მოლითში საინტერესო ბუნების ძეგლებია.
წიფაში აბანოსღელე ჩამოედინება და უერთდება ჩხერიმელას. იქვე არის ერთი გვირაბი.
იდეა გვაქვს, რომ დაითესოს
სოკო. დასჭირდება მხოლოდ
ხელოვნური განათება. ნიადაგი
და ტემპერატურა საკმარისია. ეს
ადგილი იმითაც არის საინტერესო, რომ იქვეა საპიკნიკე ადგილი.
წიფაში ჩხერიმელას მარცხენა
მხარეს ჩამოდის ჩანჩქერი, რომელსაც აუცილებლად დავიტანთ
რუკაზე.
წიფაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილია საბუეთის მთა. იქ
თუ გაკეთდება ქარის ელექტროსადგური, უფრო მეტ ელენერგიას
გამოიმუშავებს, ვიდრე ხუდონჰესი.
მოსახლეობის აზრი იქნება აქ
ყველაზე საინტერესო. საქართ-

ველოში ყველაზე ქარიანი ადგილია საბუეთის მთა და ეს არის
ხარაგაულში.
ზვარეში ბერების კლდემდე მისასვლელი გზის მარკირება გვინდა. იქ სამი ჩანჩქერია, რომელთა
სიმაღლე ათ მეტრს აღემატება,
არის ტბაც. მართალია, ამ ტერიტორიას კვეთს ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი, მაგრამ
მის მიღმა არის ძალიან ბევრი
საინტერესო ბუნების ძეგლი.
ფარცხნალზე, რაც პირველ
რიგში უნდა ვთქვათ ისაა, რომ
შესაძლოა ეს სოფელი გინესის
რეკორდების წიგნში მოხვდეს.
3 980 სოფელია საქართველოში.
ყველაზე მეტი მეცნიერი, აკადემიკოსი, ინტელიგენტი და გამოჩენილი პიროვნება ფარცხნალიდანაა. ფარცხნალს აქვს რესურსი,
რომ ამ კუთხით შევიდეს გინესის
წიგნში. სხვა რომ არაფერი იყოს
ფარცხნალში, ამ მიმართულებით
უნდა მოხდეს მისი პოპულარიზაცია. უახლოეს ხანში ცნობილი
ჟურნალისტი გვანჯი მანია, რომელიც გინესის საკითხებზე მუშაობს,
ჩამოვა ფარცხნალში.
ხარაგაულის ცაშეკრულას კანიონი ბევრმა გაიცნო. აქ ვგეგმავთ
ტურისტების ჩამოყვანას ზამთარშიც.
გიორგი დვალაშვილი დაინტერესდა ხიდარში ე. წ. ოხრას მღვიმით. ის უახლოეს ხანში გეგმავს
ხიდარში ჩამოსვლას და მღვიმის
გამოკვლევას.
ხარაგაულის ტერიტორიული
ორგანოების წარმომადგენლებს
დაურიგდათ სპეციალური კითხვარები, რომელთა საშუალებით
სოფლებში არსებული ყველა ბუნების ძეგლს დაიტანენ ტურისტულ
რუკაზე.
ნინო კაპანაძე
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1 დეკემბერი შიდსთან ბძოლის საერთაშორისო დღეა

დიდი ნაბიჯებით შიდსის დამარცხებისკენ

შიდსის პრობლემა უმწვავესია
მთელ მსოფლიოში, წამყვანი ქვეყნები
უამრავ დროს, ენერგიას თანხებს ხარჯავენ ამ პრობლემის საბოლოო გადაწყვეტისათვის, მაგრამ ჯერაც უშედეგოდ. 1 დეკემბერს შიდსის მსოფლიო
დღის აღნიშვნის ტრადიცია სათავეს
გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან
იღებს. 1987 წელს ჯანმრთელობის
მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ეს დღე
ოფიციალურად იქნა გამოცხადებული
შიდსის მსოფლიო დღედ. დღეისათვის მსოფლიოს 160-ზე მეტ ქვეყანაში
ტარდება ამ დღისადმი მიძღვნილი
სხვადასხვა ღონისძიება, რითაც აივ
ინფიცირებულთა თემი, მთავრობები
და არასამთავრობო სექტორი ცდილობს საზოგადოებას შეახსენოს შიდსის პრობლემის აქტუალობის და ამ
მიმართულებით განხორციელებული
ღონისძიებების გაფართოვების აუცილებლობის შესახებ.
აივ ინფექცია/შიდსი კლინიკურად
პირველად აღწერეს აშშ-ში 1981 წელს,
ხოლო 1982 წელს ოფიციალურად
იქნა რეგისტრირებული შიდსი, როგორც ახალი დაავადება. მისი გადაცემის სამი ძირითადი გზა არსებობს:
დაუცველი სქესობრივი კონტაქტით,
ინფიცირებული სისხლის გადასხმით
ზიარი არასტერილური სამედიცინო და
კოსმეტოლოგიური ინვენტარის გამოყენება. ყველაზე ხშირად გადაეცემა
ნარკოტიკების ინექციური მოხმარებისას, აივ ინფიცირებული სისხლით
დაბინძურებული ნემსებისა და შპრიცების გამოყენებით. ინფიცირებული
დედიდან ბავშვზე ორსულობის, მშობიარობისა და ძუძუთი კვების დროს.
კამპანიის ფარგლებში გადასადგმელი „დიდი ნაბიჯები“ გულისხმობს: 2020 წლისთვის:

 მკურნალობას 90-90-90, რაც
მიზნად ისახავს:
აივ ინფიცირებულთა 90%-მა იცოდეს საკუთარი ინფიცირების შესახებ;
აივ ინფიცირებულთა 90% იღებდეს
არვ მკურნალობას;
მკურნალობაზე მყოფი აივ ინფიცირებულთა 90%-ში მიღწეული იქნას
აივ სუპრესია (სისხლში აივ ვირუსის
ნულოვანი დონის შენარჩუნება)
 ახალი ინფექციების რიცხვი არ
უნდა აღემატებოდეს 500,000 წელიწადში;
 აივ ინფიცირებულთათვის შექმნილი იქნას დისკრიმინაციისგან თავისუფალი გარემო.
2030 წლისთვის კი „ნაბიჯები “კიდევ
უფრო ამბიციურია:
 მკურნალობა 95-95-95
 ახალი ინფექციების რიცხვი არ
აღემატებოდეს 200,000 წელიწადში და
 აივ ინფიცირებულთათვის შენარჩუნებული იქნას დისკრიმინაციისგან
თავისუფალი გარემო.
საქართველოში აივ/შიდსის როგორც პრევენციული, ისე მკურნალობის პროგრამების დიდი ნაწილი
ფინანსდება შიდსთან, ტუბერკულოზსა
და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ. სახელმწიფო
დაფინანსების ფარგლებში უზრუნველყოფილია: სამედიცინო სერვისების
მიწოდება, დედიდან ბავშვზე ინფექციის
გადაცემის პრევენციისა და უსაფრთხო
სისხლის პროგრამების განხორციელება. 2015 წლიდან სახელმწიფომ უკვე
თავის თავზე აიღო და განახორციელა
არვ მკურნალობის პირველი რიგის
მედიკამენტების შესყიდვა. 2016-2018
წლებში სახელმწიფო უზრუნველყოფს
მნიშვნელოვანი თანხების მობილიზებას, რადგან გლობალური ფონდის

დაფინანსება აღნიშნული პერიოდის
შემდგომ შემცირდება.
აივ ინფექციის თავიდან აცილების
შემდეგი გზები არსებობს: მოერიდეთ
შემთხვევით სქესობრივ კავშირებს;
ისარგებლეთ ერთჯერადი ან სათანადოდ გასტერილებული შპრიცით, ნემსით; უარი თქვით ნარკოტიკების მოხმარებაზე; აივ ინფიცირებული დედიდან
ბავშვზე შიდსის ვირუსის გადაცემის
რისკი 2%-მდე მცირდება თუ ორსულს
ჩაუტარდება: ანტირეტროვირუსული
თერაპია, საკეისრო კვეთა, სათანადო
კონსულტაცია ბავშვის ხელოვნურ
კვებასთან დაკავშირებით.
და ბოლოს შიდსის სტატისტიკა
ასეთია: აივ ინფექცია/შიდსი მსოფლიოში: 2014 წლის ბოლოსთვის: 36.9
მილიონი ადამიანი ცხოვრობდა აივ
ინფექციით, მათ შორის 2 მილიონი
ადამიანის ინფიცირება მოხდა 2014
წელს;
მაღალეფექტიან არვ მკურნალობაზე იმყოფებოდა 15.8 მილიონი
ადამიანი; 1.2 მილიონი ადამიანი
გარდაიცვალა; სულ ეპიდემიის დაწყებიდან 2014 წლის ბოლომდე გარდაიცვალა 25 მილიონზე მეტი ადამიანი.
აივ ინფექცია/შიდსი საქართველოში
2015 წლის 20 ნოემბრის მონაცემებით,
ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და
კლინიკური იმუნოლოგიის ს.პ ცენტრში
რეგისტრირებულია შიდსის ვირუსით
ინფიცირების 5,331 შემთხვევა. ინფიცირებულთაგან 3,932 მამაკაცია,
1,399 ქალი. პაციენტთა უმრავლესობა
29-დან 39 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს
მიეკუთვნება. შიდსი განუვითარდა
3,150 პაციენტს, 1063 გარდაიცვალა.
მაღალეფექტიან არვ მკურნალობაზე
იმყოფება 2,615 პაციენტი, მათგან 46
ბავშვია. ინფექციის გადაცემის გზებს
შორის წამყვანია ნარკოტიკების ინექციური გზით მოხმარება (48.6%) და დაუცელი სქესობრივი კავშირები (50.2%),
მათ შორის 7.6% ჰომოსექსუალური
კავშირი. აივ ინფექციის ყველაზე
მეტი შემთხვევა რეგისტრირებულია ქ.
თბილისში (1,875 შემთხვევა), შემდეგ
მოდის სამეგრელო 729 შემთხვევით,
იმერეთი 702 შემთხვევით და აჭარა
627 შემთხვევით.
თათია ბლუაშვილი
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის
ექიმი-პროფილაქტიკოსი
ფოტოზე: ლექცია ხარაგაულის №2
საჯარო სკოლაში

საჯარო რეესტრი პროექტს „გენდერი და
საკუთრება“ იწყებს

იუსტიციის სამინისტროს საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტო ფართომასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანიას იწყებს. კამპანია საკუთრების
განაწილებისას გენდერული თანასწორობის პრინციპების და თანაბარი
უფლებების შესახებ საზოგადოების
ინფორმირებას ისახავს მიზნად.
საქართველოს კანონმდებლობით, საკუთრების უფლებას სქესი არ
განსაზღვავს. არ არსებობს არანაირი
სამართლებრივი შეზღუდვა ქალების
მიერ უძრავი ქონების ფლობის, იჯარით გაცემის ან გამოყენების შესახებ.
კაცებსაც და ქალებსაც საკუთრების
თანაბარი უფლებები აქვთ, თუმცა,
მიუხედავად ამისა, ხშირად ქვეყანაში
საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით, მოქალაქეები კანონის ნაცვლად
ხელმძღვანელობენ შეხედულებებით,
რომლის მიხედვითაც ქონებაზე საკუთრების უფლებით პრიორიტეტულად სარგებლობს კაცი და ირღვევა
თანასწორობის პრინციპი.
საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოს ახალი პროექტის მიზანია,
მოქალაქეებისთვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებების
გაცნობა და საკუთრების თანაბარი
უფლების შესახებ მათი ცნობიერების
ამაღლება. საინფორმაციო კამპანიის
ფარგლებში, ქვეყნის ყველა რეგიონში ჩატარდება შეხვედრები, სადაც
სააგენტოს თანამშრომლები მოსახლეობას შესაბამის ინფორმაციას მიაწვდიან. მომზადდება საინფორმაციო
კლიპები, ბროშურები და ბუკლეტები.
ამას გარდა, სააგენტოს ყველა ტერიტორიული სამსახური, დაინტერესების

შემთხვევაში, ნებისმიერ პირს გაუწევს
კონსულტაციას.
„ამ პროექტის დაწყება დაემთხვა 16 დღიან გლობალურ კამპანიას
გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ, რომელიც მთელს მსოფლიოში
მიმდინარეობს. გვსურს, რომ ჩვენი
უფლებამოსილების ფარგლებში, საკუთარი წვლილი შევიტანოთ გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის
სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებაში და ხელი შევუწყოთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას
საკუთრების თანაბარი უფლების
შესახებ, რომელიც კანონითაა გათვალისწინებული“,- აღნიშნავს საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
თავმჯდომარე პაპუნა უგრეხელიძე.
საჯარო რეესტრი გამოხატავს მზადყოფნას, პირდაპირი შეხვედრებით,
შესაბამისი საინფორმაციო მასალების
გავრცელებითა და მასობრივი კომუნიკაციის არხებით ხელი შეუწყოს
მოქალაქეების ინფორმირებულობის

გაზრდას, ქონებრივი უფლებების
სამართლიან რეალიზებას, ქონების
გადანაწილების პროცესში ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრას, რაც ხშირად
ხდება მათი სხვა სახის დისკრიმინაციის,
მათ შორის, ოჯახში ძალადობის მიზეზი.
საჯარო რეესტრის ოფიციალური
მონაცემებით, 2010-2014 წლებში
ქვეყანაში საკუთრების უფლება უძრავ
ქონებაზე სულ 131 9155 ფიზიკური
პირის მიერაა რეგისტრირებული.
მათგან 743888 კაცია (56.4%) და
575267 - ქალი (43.6%). ქალები
საკუთრების უფლების რეგისტრაციის
რაოდენობით თითქმის ყველა რეგიონში ჩამორჩებიან კაცებს, ზოგიერთ
მუნიციპალიტეტში კი ეს მაჩვენებელი
მინიმალურია (მაგალითად, დმანისში,
ბოლნისში, მარნეულში, ხულოში,
ლენტეხში, შუახევში, წალკაში, მესტიაში, გურჯაანსა და ყვარელში).
საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოს საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახური

4 დეკემბერი, 2015 წ.

აქცია „ჩემი შესაწირი ტაძრის
მშენებლობას“ გრძელდება

ოქტომბერში ტაძრის მშენებლობისთვის შესაწირი შემოიტანეს:
თორნიკე ავალიშვილმა - სახელობითი ჩუქურთმის - 270 ლარი;
ა(ა)იპ „ხარაგაულდასუფთავების“ თანამშრომლებმა - 80 ლარი;
მოსწავლე-ახალგაზრდობის
სახლის თანამშრომლებმა - 12
ლარი;
ე. კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებამ - 121 ლარი;
მაყვალა სამხარაძემ - 110
ლარი;
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
ცენტრის თანამშრომლებმა - 18
ლარი;
პავლე ალავიძემ (იგორეთი),
სახელობითი ჩუქურთმის - 40
ლარი.

შემოწირულობათა ყუთების
გახსნით შემოვიდა: ურეკი - 36
ლარი; ლაგოდეხი - 260 ლარი;
თბილისი - 880 ლარი;
ლიკა კუპრაძე (ხარაგაული) – 5
ლარი;
მამუკა მანჯგალაძე (უბისა) – 30
ლარი.
ტაძრის მშენებლობის ხელმძღვანელობა მადლობას უხდის
ყველას, ვინც შესაწირი გაიღო და
გვეხმარება მის მშენებლობაში.
ღმართმა დალოცოს ყველა მათგანი და ღვთის ლოცვა-კურთხევა
არ მოკლებოდეს მათ ოჯახებს.
პატივისცემით,
ცეზარ ბუბულაშვილი
ტაძრის მშენებლობის
ხელმძღვანელი

პროგრამის
„დანერგე მომავალი“
მეორე ეტაპი დაიწყო

სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები
ფერმერები პროგრამა დანერგე
მომავალს გაეცნენ.
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ 2015
წლის სექტემბრიდან პროგრამის
„დანერგე მომავალი“ მეორე ეტაპი
დაიწყო. პროგრამის „დანერგე
მომავალი“ მეორე ეტაპში მონაწილეობის მსურველთა განაცხადების მიღება სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტოში
1 სექტემბრიდან დაიწყო და უკვე
36 განაცხადია შესული.
მეორე ეტაპის დაწყებისთანვე
პროგრამაში შევიდა ცვლილები,
რომლის შედეგად:
 მრავალწლოვანი ბაღების
კომპონენტში, საქართველოს
ყველა რეგიონში 5 ჰექტრის ნაცვლად მიწის მინიმალური ფართობი
1 ჰექტარით განისაზღვრა. ახალი
დადგენილებით, ბენეფიციარს
შესაძლებლობა ექნება პროგრამით რამდენჯერმე ისარგებლოს,
თუმცა დაფინანსება ჯამში 100 000
ლარს, ხოლო გაშენებული ბაღის
ფართობი - 20 ჰექტარს არ უნდა
აღემატებოდეს;
 რეგიონებს, ინტენსიური
ბაღების გაშენებისთვის ახალი
კულტურები დაემატა;
 დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ გურია, სამეგრელო
და აჭარის რეგიონებში თხილის
კულტურის გაშენების შემთხვევაში მოიხსნა შეზღუდვა წვეთოვანი
სარწყავი სისტემის სავალდებულო
მოწყობის თაობაზე, რაც ბენეფიციარს თავისუფალი არჩევანის
საშუალებას აძლევს;
 გარკვეულ კულტურებზე გაიზარდა 1 ნერგზე დაფინანსების
თანხობრივი ლიმიტები
 იმპორტის გზით ნერგების
შეძენის შემთხვევაში 20 %-ით
გაიზარდა ერთ ნერგზე დაფინანსების დადგენილი თანხობრივი
ლიმიტი;
პროგრამაში უცვლელი დარჩა
სახელმწიფო თანადაფინანსების

პრინციპი: ბაღის გაშენების შემთხვევაში - ნერგების ღირებულების
70%-ს და წვეთოვანი სარწყავი
სისტემის ღირებულების 50%-ს
სააგენტო დააფინანსებს, სანერგე
მეურნეობის შემთხვევაში კი მეურნეობის შექმნის ღირებულების 50
%-ის დაფინანსება მოხდება.
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ პროგრამის „დანერგე მომავალი“ პირველი ეტაპის ფარგლებში სულ 14
განაცხადი დაამტკიცა. პროექტის
ფარგლებში 14 ბენეფიციარზე
გაცემულია 575,889 ლარის დაფინანსება. 89,6 ჰა-მდე მიწის ფართობზე გაშენდა - 84,3 ჰა ვაშლის,
1 ჰა - ატამი, 3.09 ჰა ქლიავი და
1,2 ჰა ბალის კულტურები.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით, სოფლის
მეურნეობის პროექტების მართვის
სააგენტომ პროგრამის „დანერგე მომავალი“ განხორციელება
თებერვლის ბოლოდან დაიწყო.
მისი მიზანია საქართველოს ყველა
მუნიციპალიტეტში (თბილისის,
რუსთავის, ბათუმის და ფოთის
გარდა) სასოფლო-სამეურნეო
მიწების მიზნობრივი გამოყენების
ზრდის მაქსიმალური ხელშეწყობა, მრავალწლოვანი ინტენსიური
ბაღების გაშენება და სანერგე
მეურნეობების მოწყობა.
პროექტის „დანერგე მომავალი“
განხორციელებისთვის ორი წლის
განმავლობაში 15 მილიონი ლარი
დაიხარჯება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 1 000 – 1 200
ჰა-ზე თანამედროვე ტიპის ბაღის
და 30 – 40 ახალი (ან არსებულის
გაფართოება), თანამედროვე
სანერგე მეურნეობის გაშენება,
რაც ხელს შეუწყობს, ერთი მხრივ,
ადგილობრივ ბაზარზე იმპორტის
ჩანაცვლებას, ხოლო, მეორე
მხრივ, საექსპორტო პოტენციალის
გაზრდას.
სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს მედიასთან
ურთიერთობის სამმართველო

გიწვევთ სამუშაოდ

გვესაჭიროება მიმტანები, ბარ-მენეჯერი, მზარეული, ხაჭაპურის
(ფენოვანი, იმერული) და ღვეზელების ცხობელი, მეხინკლე რესტორანში მისამართზე - ხარაგაული, სოლომონ მეფის ქ. №101,
„სოკარის“ ბენზინგასამართი სადგურის წინ.
მსურველები - როგორც ვაჟები, ასევე ქალბატონები 50 წლის
ასაკამდე, - დაგვიკავშირდით 11 დეკემბრამდე ტელეფონზე
574 20 46 64 (თინიკო).

იყიდება

იყიდება 116.00 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
დ. ხარაგაულში სოლომონ მეფის ქუჩაზე ყოფილი საყოფაცხოვრებო შენობის გვერდით. ფასი შეთანხმებით. დარეკეთ ტელეფონით შემდეგ ნომრებზე:
593 36 32 31 (ზაზა), 555 25 92 62 (ქეთინო).

დაიკარგა

დაიკარგა 10-12 წლის წინ გადაღებული, სკოლების დირექტორების სურათი.
მპოვნელმა დარეკოს ტელეფონზე 577 67 12 54 (ელვარდი) ან ფოტოები მოიტანოს გაზეთ „ჩემი ხარაგაულის“ რედაქციაში.

გია გიორგაძის ნათელ ხსოვნას
ჩემო დიდო ტკივილო, ჩემო გია,
ამბობენ, დრო მკურნალიაო, მაგრამ ჩემი ტკივილი უკურნებელია
და მას დროთა სვლა კიდევ უფრო
აძლიერებს. მშობლის გულს რა
უშველის, რა სალბუნი განკურნავს
იმ ჭრილობას, იმ სიცარიელეს,
რაც შენმა სიკვდილმა დამიტოვა.
იმედით შეგყურებდი, დე...
შენს დაბადების დღეს, 24
დეკემბერს, მოგიტან ყვავილებს,
რომელიც ძალიან გიყვარდა,

შვილების ვალი მშობლების წინაშე და
მაგალითი მისცეს ყველას შვილებს.
შენი პროფესია, - ექიმობა იყო დიდი
საპასუხისმგებლო საქმე. იგი მოითხოვდა ძალისხმევას, ენერგიას, საქმისადმი
სიყვარულს. შენი თანადგომა მუდამ
ემახსოვრებათ პაციენტებს და მოგიგონებენ პატივისცემით ღიმილიან და
ნათელსახიან ნათია ექიმს. იყავი გამორჩეული, ღირსეული ხარაგაულელი,
სიკეთით, სიყვარულით, სათნოებით
სავსე ქალბატონი, ბევრი კეთილი
საქმის მოთავე, დიდი და ლამაზი
მრავალშვილიანი ოჯახის დედაბურჯი.
საქართველოში ერთი საუცხოო
ქრისტიანული ტრადიცია გვაქვს, - ნათელმირონობა. დავნათესავდით და
ჩვენი ოჯახები ვედექით ერთმანეთს
გვერდით ჭირსა თუ ლხინში. ამიტომ
უფრო ძნელია, შევეგუოთ რეალობას. ახლა მხოლოდ წარსულში უნდა
ვეძებოთ შენთან ერთად გატარებული
ხალისიანი დღეები.
ჩვენო ნათია, შენი წასვლით დიდი
ტკივილი მოგვაყენე. გვენანები, გვენატრები, მაგრამ გვჯერა, რომ თქვენ იმდენად ღირსეულად იცხოვრეთ მეუღლე
თამაზ მაღრაძესთან ერთად, რომ პირნათლად მოიხადეთ ამქვეყნიური ვალი
მამულიშვილობის. დატოვეთ ღირსეული შვილები, რომლებიც ცხოვრობენ
უფლის მცნებებით და გააგრძელებენ
თქვენი სანიმუშო ოჯახის ტრადიციებს.
ვილოცებთ შენთვის. შენი ნათელი
ხსოვნა მარად ჩვენთან დარჩება.
მზია და ჯუმბერ ფერაძეები

ჩემო დაუვიწყარო და საყვარელო შვილო, ლევან, 3
დეკემბერს სამი წელი გისრულდება, რაც შენმა ლამაზმა სულმა

დღეები უაზროდ მიდიან. მიდიან თუ მიქრიან... თუმცა, რატომ
უაზროდ? მე ხომ ელენე მყავს.

ვერტყვიჭალის საჯარო სკოლის
თანამშრომლები თანაუგრძნობენ ამავე
სკოლის პედაგოგს ზაირა ხაჩიძეს დის
შეჰერა ხაჩიძის
გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობენ განსვენებულის ოჯახს.

მეუღლე ნორა, შვილები ლევანი
და რევაზი, რძლები მარინა მახათაძე,
მედეა კუპრაძე, ნანული ხიჯაკაძე, ნინო
მჭედლიშვილი, სიძე თამაზი ბედიაშვილი, შვილიშვილები თამარი, დათო,
ქეთევანი და ამირანი, შვილთაშვილები ელისაბედი, ლუკა, ანდრია,
ძმისშვილები, დისშვილები ოჯახებით
იუწყებიან, რომ გარდაიცვალა
ამირან ლევანტის ძე სამხარაძე
დაკრძალვა 29 ნოემბერს სოფელ
სხლითში.
დედა მარიამი, ძმა მირზა, დები
დინარა და ზაირა, რძალი მზია თოფურია, სიძეები იმბურგი იჩქიტიძე, ამირან
გოგოლაძე შვილებითა და შვილიშვილებით იუწყებიან, რომ გარდაიცვალა
შეჰერა ირაკლის ასული ხაჩიძეგელაშვილი.
მეზობლები ლალი, ქეთინო, ლიანა, მანანა, მზევინარი, ნონა, ნინო,
სულიკო, ნანა, ნანი ოჯახებით თანაუგრძნობენ გერვასი გელაშვილის ოჯახს
საყვარელი მეუღლის
შეჰერა ირაკლის ასული ხაჩიძის
გარდაცვალების გამო.

ვახანის საჯარო სკოლის მე-3
კლასის მოსწავლეები, მშობლები და
კლასის დამრიგებელი ზამირა ბარჯაძე
თანაუგრძნობენ ამავე კლასის მოსწავლეს თამუნა არევაძეს ნათლიის
მამუკა არევაძის
ტრაგიკულად გარდაცვალებას და
სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის
ოჯახს.

მარადისობაში გადაინაცვლა.
ენით აუწერელია შვილგარდაცვლილი დედის ტკივილი. შვილის
სიკვდილზე მწარე და შემზარავი
არაფერი ყოფილა ამ ქვეყანაზე.
უშენობის ტკივილი უსაშველოა
და დაუძლეველი.
დრო მკურნალიაო, ჭრილობები შუშდებაო. შენთან მიმართებაში
ამ სიტყვებს ძალა დაუკარგავთ.
დრომ უფრო გაამწვავა ჩვენი
მოხუცებული გულის ტკივილი.
შენს ფოტოებს ვეფერები. დედის
ლოცვას ვკითხულობ და ხსოვნის
სანთლებს გინთებ. სევდითა და
ტკივილით გადის უშენოდ ჩვენი
დარჩენილი წლები.

შვილო ლევან, 24 ივნისს დაიბადა შენი შვილიშვილი, რომელსაც
შენი სახელი დაარქვეს. შენ ვერ
მოესწარი მის დაბადებას, შვილო.
დალოცე შენი საყვარელი ოჯახი,
რომელიც თანდათან მრავლდება
და ღმერთს ვთხოვ, კიდევ უფრო
გამრავლდეს. ყველას ძალიან
გვენატრები, შვილო. ძნელია
უშენობა. მჯერა, როცა უფალი
ინებებს, ერთად ვიქნებით. მანამდე
კი შენი ლამაზი სულისთვის უნდა
ვილოცო და ღმერთს შევთხოვო,
მარადიულ სასუფეველში დაგიმკვიდროს ადგილი.
შენი ტანჯული მშობლები
ცემარი და ომარი მაღრაძეები

ამირან წაქაძის ხსოვნას

გაზეთ „ჩემი ხარაგაულის“ რედაქცია
თანაუგრძნობს მარიამ, დინარა და
ზაირა ხაჩიძეებს შვილისა და დის
შეჰერა ხაჩიძის
გარდაცვალების გამო.

ნადაბურის საჯარო სკოლის პედკოლექტივი და ტექპერსონალი თანაუგრძნობენ მაია გელაშვილს დედის, ვახტანგ ტაბატაძეს სიდედრის და გერვასი
გელაშვილს მეუღლის
შეჰერა ხაჩიძის
გარდაცვალების გამო.

აგინთებ წმინდა სანთლებს და
კვლავ მდუღარე ცრემლებს დავადენ შენს საფლავზე იმ წმინდა
მიწას, რომელმაც გულში ჩაგიკრა. ნეტავ შემეძლოს უშენობით
გატანჯულ დედას, მოგეფერო
და ჩაგიხუტო, მაგრამ ეს ხომ
ამაო ფიქრია. ისღა დამრჩენია,
ვილოცო შენი წმინდა სულის
სიმშვიდისათვის და არ ჩავაქრო
შენი ხსოვნის სანთელი.
შენი ტანჯული დედა

ლევანის მონატრება

ნათია ქურციკიძის გახსენება

მძიმეა წარსულ დროში შენზე საუბარი. ხანგრძლივი, მძიმე ავადმყოფობის
შემდეგ დასრულდა სიცოცხლე და მარადისობაში გადაინაცვლე შენს საყვარელ
მეუღლე თამაზ მაღრაძესთან. მარადიული ტკივილი და მონატრება დაუტოვე
სანათესაოს, სამეგობროს, სამეზობლოს,
კოლეგებს, შენს ლამაზ, სიყვარულითა
და სიკეთით სავსე დიდ ოჯახს. გვჯერა,
მიწიერი ცხოვრებით როდი მთავრდება
ყოველივე. სიკვდილი ხომ მარადიულ
სასუფეველში გადასვლაა. ამ ფრაზით
მინდა დავამშვიდო შენი ბრწყინვალე
შვილები ანა, თამარი, ეკა, ანდრო,
შენი სიძე დათო ხეცურიანი, რომელიც
ძალიან გიყვარდა. მისი პიროვნული
თვისებებით ხშირად ამაყობდი. პატარა
შვილიშვილები ნიკოლოზი და ტატო.
ისინი ღირსეულად გააგრძელებენ
თქვენი ოჯახის ტრადიციებს. მადლობა
მათ იმ თავდადებისა და თავგანწირვისათვის, რაც მშობლების მიმართ გამოიჩინეს. მათ ხომ ღირსეულად მოიხადეს
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მეუღლე გერვასი გელაშვილი, შვილები თემური, ლუიზა, მაია, რძლები
მაია საყვარელიძე, თამარ ბეღელური,
სიძეები ვახტანგ შუბითიძე, ვახტანგ
ტაბატაძე, იენსი ვალი, დავით კაპანაძე,
შვილიშვილები და შვილთაშვილიშვილები ეკა, მაკა, დათო, ლაშა, ნინო,
სალომე, თედო, თამარი, ნიკა, ელენე,
ვინსენტი, თედო, კესო იუწყებინ, რომ
გარდაიცვალა
შეჰერა ირაკლის ასული ხაჩიძეგელაშვილი.
დაიკრძალა 3 დეკემბერს ციცქიურში.

სადგურ მარელისის საჯარო სკოლის სასკოლო საზოგადოება თანაუგრძნობს სკოლის პედაგოგს ნინო
ცისკაძეს საყვარელი მამის
ომარი ცისკაძის
გარდაცვალების გამო.

სადგურ მარელისის საჯარო სკოლის სასკოლო საზოგადოება თანაუგრძნობს სკოლის პედაგოგს ფატი
ღამბაშიძეს ბებიის
მატრონა (ფატი) ტალახაძეღამბაშიძის
გარდაცვალების გამო.

სერბაისის ყორნალის უბნის მეზობლები ღრმა მწუხარებით იუწყებიან,
რომ ტრაგიკულად დაიღუპა
მამუკა არევაძე
და თანაუგრძნობენ განსვენებულის
ოჯახს.

გაზეთ „ჩემი ხარაგაულის“ რედაქცია
თანაუგრძნობს მარინა კვირიკაშვილის
დეიდის
მარიამ ტალახაძე-ხარატიშვილის
გარდაცვალების გამო.

ჩვენ ხომ ელენე გვყავს... ერთი
წელი გავიდა. არა, უკვე ხუთი
წელია, რაც არ გვინახავს ერთმანეთი. უსაშველოდ გრძელი
ხუთი წელი... კიდევ რამდენი გავა
ნეტავ... ელენე ერთი წელია უშენობას ჩუმად, მაგრამ ვიცი, რომ
დიდი ტკივილით იტანს. ენატრები,
გვენატრები...
რა იქნება ხვალ? რა იქნება
და... ჩვენ ელენე გვყავს. ელენე,
ჩემი და შენი ერთადერთი რტო,
პატარა, ფაქიზი, ნაზი. ხვალ უკვე
დიდი იქნება, - ძლიერი, მტკიცე,
ჩემი საყრდენი... შენიც... იმიტომ,
რომ ჩვენ ისევ ერთად ვართ. მე,

შენ და ელენე ვართ და ასე იქნება
მარად.
ჯერ კი, მე ელენეს ვჭირდები ძალიან. ის არის ჩემი ყოველი დღე.
ასე იქნება ხვალ, ზეგ, გაისად, იმის
მერე და კიდევ მრავალი წელი,
სანამ ელენე შენამდე მომაცილებს
და ჩვენ ისევ ერთად ვიქნებით.
დღეები კი ერთმანეთს მისდევენ. მიდიან თუ მირბიან... უკვე
ერთი წელი გასულა, რაც იმიერში
გადასახლდი. ტკივილიანი ერთი
წელი...
მენატრები... გვენატრები...
სოფო

უახლოესი მეზობლები თამილა,
მაია და გია ბერაძეები დიდი მწუხარებით სინანულს გამოთქვამენ უკეთილშობილესი ადამიანის
სერგო თაბაგარის
გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობენ განსვენებულის ოჯახსა და
ახლობლებს.

ამირან გლუნჩაძე, მიშიკო გლუნჩაძე, გია ენუქიძე, ამირან კირკიტაძე,
ქეთევან კვინიკაძე, ქეთევან ბუაჩიძე,
მანანა ტალახაძე, ნაზი ღონღაძე,
ნათია შავიძე, მარინა კაციტაძე სამძიმარს ვუცხადებთ მზია ყრუაშვილს
და ნოდარი მუხურაძეს დედისა და
სიდედრის
ქეთო თურმანიძე-ყრუაშვილის
გარდაცვალების გამო.

ნინო ბუხნიკაშვილი, დავით ჩადუნელი სამძიმარს უცხადებენ მზია
ბანცაძეს დედის, მარინა ღამბაშიძეს
დედამთილის, ელგა, ჯიმშერი ბანცაძეებს, ფატიმა, ნინო ღამბაშიძეებს
ბებიის
ფატი ღამბაშიძის
გარდაცვალების გამო.
წიფის საჯარო სკოლის ადმინისტრაცია, პედკოლექტივი და ტექპერსნონალი თანაუგრძნობენ ამავე სკოლის პედაგოგს ფატმან ღამბაშიძეს
ბებიის
მატრონა (ფატი) ტალახაძეღამბაშიძის
გარდაცვალების გამო.
წიფის საჯარო სკოლის მეთორმეტე
კლასის მოსწავლეები და მათი მშობლები თანაუგრძნობენ კლასის ხელმძღვანელს ფატმან ღამბაშიძეს ბებიის
მატრონა (ფატი) ტალახაძეღამბაშიძის
გარდაცვალების გამო.
ხარაგაულის №2 საშუალო სკოლის 1991-92 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულები თანაუგრძნობენ
თანაკლასელ მაკა თაბაგარს მამის
სერგო თაბაგარის
გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის
ოჯახს.

მურთაზი და გოჩა ციცქიშვილები
ოჯახებით იუწყებიან, რომ გარდაიცვალა ოჯახის ახლობელი და
მეგობარი
ბადრი გივის ძე სახვაძე
და სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის ოჯახს.
ნოდარი ვეფხვაძე ღრმა მწუხარებით იუწყება მძახლის
სერგო ლევანის ძე თაბაგარის
გარდაცვალებას და სამძიმარს
უცხადებს ოჯახს - მეუღლე მზია ჭანკვეტაძეს, შვილებს მაკა, მარეხი და
მელანო თაბაგრებს, სიძეებს - ზურა
ქოზაშვილსა და ლევან ვეფხვაძეს.
დაკრძალვა 5 დეკემბერს, ხარაგაულში.
კინოთეატრის ადმინისტრაცია
და თანამშრომლები თანუგრძნობენ
ავთო კვირიკაშვილს დეიდის
მარიამ ტალახაძე-ხარატიშვილის
გარდაცვალების გამო.
მოლითის საჯარო სკოლის მე-9
კლასის მოსწავლეები და კლასის
ხელმძღვანელი გ. ჯინჭარაძე თანაუგრძნობენ ამავე კლასის მოსწავლეს
გიორგი ლაცაბიძეს ბებიის
დალი (იზო) სიხარულიძის
გარდაცვალების გამო.
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სპორტული სიახლეები

25 ნოემბერს ბორითში გაიმართა
ამხანაგური შეხვედრა ფეხბურთში
ბორითისა და ხაშურის სპორტსკოლის
გუნდებს შორის. 1999-2000 წლებში
დაბადებულ ჭაბუკთა გუნდებს შორის
გაიმარჯვა ბორითის გუნდმა ანგარიშით 2:1 (მწვრთნელი სულიკო დონაძე). 2001-2002 წლებში დაბადებულ
მოზარდთა გუნდებს შორის ბორითის
გუნდმა ხუნეველ თანატოლებთან გაიმარჯვეს ანგარიშით 4:1.
26 ნოემბერს ხარაგაულის სპორტულ დარბაზში ჩატარდა მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლე
გოგონათა პირველობა კალათბურთში.
ტურნირი მიეძღვნა სპორტის ამაგდარი
მუშაკის, გურამ გურგენიძის ხსოვნას.
მუნიციპალიტეტის ჩემპიონი გახდა
სპორტის განვითარებისა და მართვის
მუნიციპალური ცენტრის გოგონათა
გუნდი (მწვრთნელი გოჩა ბუაჩიძე).
29 ნოემბერს ზესტაფონში ჩატარდა დასავლეთ საქართველოს თასის

გათამაშება კუნგ-ფუ-ფაიტინგში. შეჯიბრებაში მონაწილეობდა ხარაგაულის
სპორტის განვითარებისა და მართვის
მუნიციპალური ცენტრის (დირექტორი
დავით გელაშვილი) 15 კუნგ-ფუისტი
(მწვრთნელი ზვიად კურტანიძე). ათი
მათგანი ჩემპიონატის პრიზიორი გახდა.
პირველ ადგილზე გავიდნენ რატი
დევდარიანი, პავლე ხომასურიძე, გაგა
გელაშვილი, დავით სხილაძე, გოგა
ფურცელაძე;
მეორე ადგილი დაიკავეს გიორგი
იოსებაშვილმა, ცოტნე ტაბატაძემ, მელანო ჭიპაშვილმა;
მესამე ადგილის პრიზიორია არჩილ იოსებაშვილი.
ვეფხვია ღონღაძე
სპორტის განვითარებისა და მართვის
მუნიციპალური ცენტის პროექტების
მენეჯერი
ფოტოზე: ხარაგაულელი კარატისტები მწვრთნელ ზვიად კურტანიძესთან
ერთად

შემოდგომა გავაცილეთ...

ვაშლევის საჯარო სკოლის (დირექტორი ქ. ლურსმანაშვილი) დაწყებითი
(I- IV) კლასების კათედრა აქტიურადაა ჩართული სკოლის ცხოვრებაში.
კათედრის ინიციატივით ჩატარდა
იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები „ჩვენი იაკობი“
და „შემოდგომაა... ფოთოლცვენაა...“
მასწავლებლების დ. წიქარიშვილისა
და დ. ქურციკიძის ორგანიზებით.
შემოდგომის ფერებით საზეიმოდ
იყო მორთული საკლასო ოთახი. ნობათით სავსე პატარ-პატარა კალათებით
დახუნძლული მაგიდა თვალს სტაცებდა
მნახველს. ღონისძიებაზე მოსწავლეებმა

წარმოაჩინეს საკუთარი
შემოქმედება, დაახასიათეს შემოდგომა,
წაიკითხეს ლექსები, იმღერეს. წარმოადგინეს
ინსცენირება „ხილთა
ცილობა“ (მასწ. დ. წიქარიშვილი), მუსიკის თანხლებით - პრეზენტაცია
„შემოდგომა“ (მასწ. ქ.
გოგოლაძე).
ღონისძიებაში აქტიურობდნენ პირველკლასელები (მასწ. დ.
ქურციკიძე), რომლებიც
თამამად წარსდგნენ
აუდიტორიის წინაშე.
მათგან შესრულებულ საგანმანათლებლო თამაშებს მქუხარე ტაში მოჰყვა.
დასასრულს ბავშვებმა ლია ბებოს
დახმარებით მოადუღეს თათარა და
ამოავლეს ჩურჩხელები, რაც ძალიან
სახალისო იყო პატარებისათვის. ღონისძიებებში მოსწავლეთა ჩართულობა
საკმაოდ მაღალი იყო. თითოეული
მათგანი ცდილობდა მაქსიმალურად
მობილიზებული და მომზადებული
წარმდგარიყო მაყურებლის წინაშე.
დარეჯან წიქარიშვილი
დაწყებითი კლასების
კათედრის გამგე

ჩვენი დალოცვილი
შემოდგომა

ოთახი მორთულია შემოდგომის
ფერებით. ირგვლივ ხმელი ფოთლებია
მიმოფანტული. შუაგულში დიდი ხონჩაა
მოთავსებული, ათასნაირი ხილითა და
ჩურჩხელით სავსე კალათებით.
ხეს ფოთოლი სცვივა, მოწკაპუნებს
წვიმა... ისმის პატარების წკრიალა ხმა.
სიმღერებსა და ცეკვებში ერთმანეთს
ენაცვლებიან ტასო გიორგაძე, დათო
შავიძე, ოთარი ედიბერიძე, ნინო
მუმლაძე, ნიკა კაკოიშვილი. წარმოადგინეს ინსცენირება, რომელშიც
პატარებთან ერთად მონაწილეობდნენ
უფროსკლასელი მეგობრები.
ეს შემოდგომა ფოთოლს მაგონებს
რომელიც ნაზად ეშვება ხიდან,

წითელ-ყვითელი ფერები ადევს
ლამაზ ფერებით მიყურებს გზიდან, კითხულობენ ლექსებს და თვალები
სიხარულით უბრწყინავთ, როგორც
პატარებს ასევე მათ აღმზრდელ პედაგოგს, ქალბატონ მედული ჩხიკვაძეს,
რომელიც ამ ღონისძიების სულისჩამდგმელი გახლდათ.
კიდევ ერთი ლამაზი ღონისძება
გვაჩუქეს ბორის საჯარო სკოლის მე-3
კლასელებმა პედაგოგებსა და მოსწავლე-ახალგაზრდებს სახელწოდებით „ამას
ჩვენი დალოცვილი შემოდგომა ჰქვია“.
ლანა ღონღაძე
ბორის საჯარო სკოლის XI კლ.
მოსწავლე

4 დეკემბერი, 2015 წ.

ვულოცავთ ქალიშვილის ბედნიერებას ნონა ზურაბიანს. ვუსურვებთ
ახალდაქორწინებულებს ნათია ბერაძეს და ბაჩო ქადაგიძეს ლამაზი
ქართული ოჯახის შექმნას, შვილთა
სიმრავლეს, ულევ სიყვარულს. უფალი
და ღვთისმშობელი ფარავდეს მუდამ
მათ ოჯახს.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
განვითარებისა და შიდა
ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრის
თანამშრომლები

***

ვულოცავთ მაია ხარაძეს და მამია
ლომსაძეს შვილიშვილის ამქვეყნად
მოვლინებას. ვუსურვებთ პატარა ანდრიას გაზრდილიყოს ჯანმრთელი და
სასახელო ვაჟკაცი. ფარავდეს ანდრია
პირველწოდებულის ძალა და მადლი.
ვალერი კაპანაძე ოჯახით

***

ვულოცავთ მაია ხარაძეს და მამია
ლომსაძეს შვილიშვილის დაბადებას.
პატარა ანდრიას ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერ და ნათელ მომავალს, ნამდვილ ქართველ ვაჟკაცად
აღზრდას.
ჯემალ კვირიკაშვილი ოჯახით

ვულოცავთ კესარია გურგენიძეს
თბილისში 7-8 ნოემბერს გამართულ
კარატეს საქართველოს თასის გათამაშებაზე კუნ-ფუ-სანდას ფაიტინგში
მოპოვებულ ჩემპიონობას და ოქროს
მედალს.
ჩვენო კესო-კესარია! შენ რაღაც
ორიოდე თვის წინ შემოუერთდი ჩვენი
კლასის კოლექტივს და უკვე დიდი
სიყვარული მოიპოვე ჩვენს გულებში.
გვახარებს შენი წარმატება, რითაც ასახელე ხარაგაული და ანდრია პირველწოდებულის სახელობის გიმნაზია. კვლავ
ახალ-ახალი გამარჯვებებით გევლოს.
ხარაგაულის წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის
გიმნაზიის მეოთხე კლასის
მოსწავლეები და კლასის
დამრიგებელი ლემა ბერაძე

***

დაბადების დღეს ვულოცავთ ნოემბერში დაბადებულ ჩვენს პედაგოგებს
ირმა გერლიანს, ნამი კერესელიძეს
და ტექნიკურ მუშაკს ნუცა (ლალი)
ფანქველაშვილს. თითოეულ მათგანს
ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და დიდხანს სიცოცხლეს. უფლის
ძალა და მადლი არ მოჰკლებოდეთ.
ზვარის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი და ტექნიკური
პერსონალი

***

დაბადების დღეს ვულოცავთ ნოემბერში დაბადებულ მასწავლებლებს
ნანა აბესაძეს, ნანი კვინიკაძეს, კოტე
სახვაძეს, მაყვალა სებისკვერაძეს,
ოთარი გიორგიძეს. ვუსურვებთ მათ
ულევ სიხარულს, ბედნიერებას, წამატებებს პირად და საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში.
ლაშის საჯარო სკოლის
ადმინისტრაცია, პედკოლექტივი და
ტექპერსონალი

ვულოცავთ გულო და ზაური
გველესიანებს შვილების დათო გველესიანის და მარიკა მუმლაძის
ბედნიერებას. ვუსურვებთ ახალდაქორწინებულებს შვილთა სიმრავლეს,
დიდ სიყვარულს, სიხარულს და ჯანმრთელობას. ღმერთმა დალოცოს და
გაძლიეროს მათი ოჯახი.
ხარაგაულის ივ. აბაშიძის
სახელობის კულტურის ცენტრის
თანამშრომლები

***

ხევის საჯარო სკოლის პედაგოგებს
ლიზა, მადონა და უსუპ ხაჩიძეებს
ვულოცავთ შვილიშვილისა და დისშვილის დაბადებას. პატარა ნუცას
ვუსურვებთ აღიზარდოს ჯანმრთელი
და ბედნიერი მომავალი ჰქონოდეს.
ღმერთი იყოს მისი მფარველი.
ხევის საჯარო სკოლა

***

ჩვენი სკოლის პედაგოგს გივი გრიგალაშვილს და მის მეუღლეს ქალბატონ თინას ვულოცავთ შვილიშვილის
დაბადებას. ვუსურვებთ პატარას ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს.
ღმერთი ფარავდეს მუდამ.
ხევის საჯარო სკოლა

მადლობა ყველას

ოცდაათ წელზე მეტია, თირკმელების პრობლემა მაწუხებს. ოთხი
წლის წინ აუცილებელი გახდა
ქირურგიული ოპერაცია და ერთი
თირკმელით დავრჩი, რაც განსაკუთრებულ დიეტას და მოვლას
საჭიროებდა. ალბათ, ყველაფერი
ზუსტად ვერ შევასრულე, რასაც
დიეტა და მკურნალობა ითვალისწინებდა.
სექტემბრის დასაწყისში თირკმელის პრობლემამ შემაწუხა
და მთლიანად შეწყვიტა თავისი
ფუნქცია. მძიმე მდგომარეობით
მომათავსეს თბილისში ნ. ყიფშიძის
სახელობის კლინიკაში. რთული
მდგომარეობის მიუხედავად, საავადმყოფოს მედპერსონალმა,
ნიკა ბანცაძემ, ბაქარ დევდარიანმა
და ყველამ, ვისაც შეხება ჰქონდა

პირველი ზეიმი
ხიდრის ბაღში
ამ დღეს პატარები და მათი
მშობლები მოუთმენლად ელოდნენ. ხიდრის საბავშვო ბაღი საზეიმოდ მოერთოთ აღმზრდელების
ლია გიორგაძისა და მზექალა
ხეცაძის ძალისხმევით. საბავშვო
ბაღის აღსაზრდელებმა მეცადინეობებზე მიღებული ცოდნით თავი
ისახელეს. წაიკითხეს ლექსები,
შეასრულეს მუსიკის მასწავლებელ
მაია ახალაიას მიერ მომზადებული
სიმღერები და ცეკვები. პატარების
განსაკუთრებული ჟრიამული მოჰყვა ჩურჩხელების ამოვლებას. ეს
იყო პირველი ღონისძიება ჩენს
საბავშვო ბაღში.
მშობლების სახელით მადლობას ვუხდი საბავშვო ბაღს გამგეს,
აღმზრდელებსა და თითოეულ
თანამშრომელს ჩვენს შვილებზე
ზრუნვისა და სასიამოვნო განწყობის შექმნისათვის.
თამთა მაისურაძე

მთავარი რედაქტორი
ლაურა გოგოლაძე

რედაქტორის მოადგილე
ნინო კაპანაძე
593 35 65 80

593 900 501

თამთა გოგოლაძე
555 57 45 78

სამედიცინო სფეროსთან, ყველაფერი გააკეთეს ჩემს გადასარჩენად. ამ ყველაფერს ხელი
შეუწყო მკურნალობის სახელმწიფო
პროგრამით დაფინანსებამ.
ჩემმა ავადმყოფობამ ოჯახის
გარდა ძალიან ბევრი ახლობელი
და მეგობარი შეაწუხა. დიდი სითბო
და სიყვარული ვიგრძენი ხარაგაულელებისგან. ბევრი მიკავშირდებოდა ტელეფონით და ადგილზეც
მომინახულეს. ყველა მათგანის
დასახელებას გაზეთის ფორმატი
ვერ დაიტევს, - ხარაგაულის მაჟორიტარი დეპუტატი ნოდარ ებანოიძე,
საკრებულოს თავმჯდომარე ინგა
მაღრაძე, მისი მოადგილე მანანა
ბარბაქაძე, საკრებულოს ფრაქციათა თავმჯდომარეები თორნიკე
ავალიშვილი, იუზა კელენჯერიძე

და სხვები ინტერესდებოდნენ ჩემი
ჯანმრთელობის მდგომარეობით.
ჩემი ავადმყოფობით შეწუხდა
მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის
მეუფე მელქისედეკი, რომელიც
მრავალრიცხოვან მღვდელმსახურებთან ერთად საავადმყოფოში
ბრძანდებოდა. ყურადღება არ
მოუკლიათ სხვა ეპარქიის მღვდელმთავრებსაც.
ასეთმა ერთობლივმა მზრუნველობამ და მხარდაჭერამ განაპირობა, რომ ფეხზე დავდექი.
გულწრფელი მადლობა მინდა
ვუთხრა ყველას. ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკურნალობას
ექვემდებარება და მიგულეთ თქვენს
სამსახურში.
პატივისცემით,
ცეზარ ბუბულაშვილი

amindi

დ. ხარაგაული
04.12 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +4ºC, ღამე -3ºC;
05.12 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +5ºC, ღამე -3ºC;
06.12 - მზიანი დარი, დღე +6ºC,
ღამე 0ºC;
07.12 - მზიანი დარი, დღე +9ºC,
ღამე +4ºC;
08.12 - მზიანი დარი, დღე +11ºC,
ღამე +7ºC;
09.12 - მზიანი დარი, დღე +12ºC,
ღამე +7ºC.

კიცხი
04.12 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +2ºC, ღამე -5ºC;
05.12 - მზიანი დარი, დღე +4ºC,
ღამე -4ºC;
06.12 - მზიანი დარი, დღე +5ºC,
ღამე -2ºC;
07.12 - მზიანი დარი, დღე +7ºC,
ღამე +2ºC;
08.12 - მზიანი დარი, დღე +10ºC,
ღამე +6ºC;
09.12 - მზიანი დარი, დღე +11ºC,
ღამე +6ºC.

ბორითი
04.12 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +2ºC, ღამე -2ºC;
05.12 - ცვალებადი მოღრუბლულობა
უნალექოდ, დღე +3ºC, ღამე -2ºC;
06.12 - მზიანი დარი, დღე +5ºC,
ღამე 0ºC;
07.12 - მზიანი დარი, დღე +7ºC,
ღამე +1ºC;
08.12 - მზიანი დარი, დღე +11ºC,
ღამე +5ºC;
09.12 - მზიანი დარი, დღე +11ºC,
ღამე +6ºC.

მოლითი
04.12 - მოღრუბლულობა უნალექოდ,
დღე +4ºC, ღამე -4ºC;
05.12 - მზიანი დარი, დღე +2ºC,
ღამე -4ºC;
06.12 - მზიანი დარი, დღე +3ºC,
ღამე -2ºC;
07.12 - მზიანი დარი, დღე +6ºC,
ღამე -1ºC;
08.12 - მზიანი დარი, დღე +9ºC,
ღამე +3ºC;
09.12 - მზიანი დარი, დღე +9ºC,
ღამე +4ºC.

დიზაინერი

შოთა ლომიძე
557 10 20 47

shotiko@lomidze.info

მის.: ხარაგაული, სოლომონ მეფის №59

ტელ.: 0 433 22 16 27
593 900 501
gogoladze.laura@gmail.com
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