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ამბების აკიდო
„თანამდევი სული” ბრიუსელში მიიწვიეს
ბელგიის სამეფოს წმ. თამარ მეფის სახელობის ქართველ მართლმადიდებელთა ასოციაციის კულტურის ცენტრმა ხარაგაულის სახალხო თეატრის
წარმატებული სპექტაკლი „თანამდევი სული“ (რეჟისორი ირინე ჩხეიძე) გაზაფხულზე ბრიუსელში მიიწვია. „წმ. ილია მართლის სულიერ საგანძურთან ზიარებას
უცხოეთში მცხოვრები ქართული დიასპორისთვის, მისი ახალგაზრდა თაობისთვის
უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. თეატრის 8 მსახიობის მომსახურების ხარჯებს
(ადგილზე გადაადგილება, დარბაზის დაქირავება, სასტუმრო, კვება და სხვა კულტურული ღონისძიებები) ასოციაცია თავის თავზე იღებს,“ - ნათქვამია წერილში,
რომელიც ხარაგაულის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ასოციაციისგან მიიღო.
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ლეღვანში წმიდა გიორგის
სახელობის ტაძარი იკურთხა

ამბულატორია თუ საავადმყოფო?

შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი - ხარაგაულის“ დირექტორ ქეთევან აბრამიშვილის ინფორმაციით ხარაგაულში ამბულატორიის აშენებაზე მსჯელობენ.
ხარაგაულელი ექიმების თქმით, უმჯობესია აშენდეს ან მოეწყოს საავადმყოფო
15 საწოლზე მაინც. „ხარაგაულში ამბულატორიის მოწყობას შპს „რეგიონული
ჯანდაცვის ცენტრი“ იმ გათვლებით გვთავაზობს, რომ საავადმყოფოს საკმარისი
დატვირთვა ვერ ექნება და შემოსავალი ხარჯებს ვერ დაფარავს.
„ხარაგაულის საავადმყოფოში პაციენტებისა და სპეციალისტების ნაკლებობა
პირობების არარსებობას უკავშირდება, - ამბობს ქეთევან აბრამიშვილი, - თუკი
ხარაგაულში მკურნალობისთვის საჭირო პირობებს შევქმნით, სპეციალისტებიც
დაინტერესდებიან აქ მუშაობით და აღარც ხარაგაულელები წავლენ სხვაგან
სამკურნალოდ.“

კონკურსში გიმნაზიის გუნდმა გაიმარჯვა
კონკურსში „ვიცნობდეთ ხარაგაულს“ ხარაგაულის გიმნაზიამ გაიმარჯვა.
ფინალში მონაწილე - გიმნაზიის, ბორის, ვერტყვიჭალისა და ვახანის საჯარო
სკოლების გუნდები პრიზებით და სიგელებით დაჯილდოვდნენ. რესურსცენტრის
პრიზი „ყველაზე აქტიური მონაწილე“ არჩილ მაისურაძეს გადაეცა. გამრჯვებული
გუნდის ყველა წევრი დასაჩუქრდა იზა ვეფხვაძის წიგნით „ხარაგაული.“ შიგა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი ფინალისტებს ზვარეში კარვების ბანაკში დასვენებას
დაჰპირდა, გამგებელი კობა ლურსმანაშვილი კი ექსკურსიის დაფინანსებას.

იხილება 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი
ხარაგაულის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 2014 წლის
ბიუჯეტის პროექტი ა(ა)იპ-ების ხელმძღვანელებთან ერთად განიხილეს. სავარაუდოდ, სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება 500 ათ. ლარით დაფინანსდება, საბიბლიოთეკო გაერთიანება - 126 ათ. ლარით, კულტურის ცენტრი - 165
ათ. ლარით, „ახალი ხარაგაული“ - 25 ათ. ლარით, ხალხური შემოქმედების
სახლი - 50 ათ. ლარით, რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ერთი მსახიობის
სახალხო ლიტერატურული თეატრი - 46 ათ. ლარით, ტურიზმის ხელშეწყობის
ცენტრი - 100 ათ. ლარით, საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“ - 100 ათ.
ლარით, „ხარაგაულკეთილმოწყობა“ - 212 ათ. ლარით, „ხარაგაულდასუფთავება“ - 200 ათ. ლარით, სათნოების სახლი - 70 ათ. ლარით, ჯანდაცვის ცენტრი
- 95 ათ. ლარით, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი - 80 ათ. ლარით, სამუსიკო
სკოლა - 90 ათ. ლარით, სასპორტო სკოლა - 130 ათ. ლარით, ისტორიული
მუზეუმი - 70 ათ. ლარით.

ღორეშაში ადმინისტრაციული შენობა გარემონტდება
გამგეობიდან მოწოდებული ინფორმაციით, მუნიციპალური განვითარების
ფონდი სოფელ ღორეშის ადმინისტრაციული შენობის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებს დააფინანსებს. ამის შესახებ განკარგულება მთავრობამ
18 ნოემბერს გამოსცა.

კინოთეატრის შენობის რეაბილიტაცია
იანვრის ბოლოს დასრულდება
ხარაგაულის კინოთეატრის შენობის რესტავრაცია აქტიურად მიმდინარეობს.
სამშენებლო უბნის უფროსის, ზურაბ ლომსაძის ინფორმაციით, „ამჟამად ილესება გარე ფასადი, ჩაისვა მეტალოპლასმასის ფანჯრები, იწყება ამფითეატრისა
და მოძრავი სცენის დამონტაჟება. გვერდითი ფლიგელი დაიხურა და შენობა
უახლოეს მომავალში გადაიხურება. კინოთეატრის შენობის რეაბილიტაცია იანვრის ბოლოსთვის დასრულდება.“

გამრიცხველიანება გრძელდება
სს „ენერგო პრო ჯორჯიადან“ მიღებული ინფორმაციით, 2013 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 6 სოფლის ინდივიდუალური გამრიცხველიანება იყო
დაგეგმილი. სოფლებში - დიდვაკეში, საქასრიასა და წაქვაში გამრიცხველიანება
უკვე დასრულდა და საერთო ჯამში 337 აბონენტს ახალი მრიცხველი დაუმონტაჟდა. ისინი მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადს თავიანთი მრიცხველის
ჩვენების მიხედვით გადაიხდიან. გარდა ამისა, ამ სოფლებში 10 000 მეტრზე
მეტი სადენი და 70-ზე მეტი საყრდენი შეიცვალა. წლის ბოლომდე დასრულდება
სოფლების - ვანის, ვარძიისა და სხლითის 686 აბონენტის გამრიცხველიანება
და ასევე, აღნიშნული სოფლების 37 ათასი მეტრი სიგრძის ელექტროქსელის
რეაბილიტაცია.
მიმდინარე წლის ბოლომდე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, საერთო ჯამში,
გამრიცხველიანებული იქნება დაახლოებით 5 900 აბონენტი. სოფლების გამრიცხველიანების პროგრამა 2015 წელს დასრულდება. მომავალ წელს ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტში 2 400 აბონენტი, ხოლო 2015 წელს - კიდევ 2 300 აბონენტი
გამრიცხველიანდება.

მე-8 გვ.

„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი ისევ სახელფასო ბიუჯეტია“
2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის
განხილვა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გასულ
პარასკევს დაიწყო. გამგეობის
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის
უფროსის, ვლადიმერ გელაშვილის ინფორმაციით, 2014 წლის
ბიუჯეტის შემოსავლები 5 444 100
ლარით განისაზღვრა. აქედან
საკუთარი შემოსავალია ერთი
მილიონი ლარი, დანარჩენი თანხა ტრანსფერია. ტრანსფერიდან,
4 444 100 ლარიდან, 138 ათასი
ლარი არის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის და ფინანსდება გამგეობის
სამხედრო სამსახური და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი.
მუნიციპალიტეტის საკუთარ შემოსავლებში ყველაზე დიდი წილი
უჭირავს ჯარიმებსა და სანქციებს
და ის 820 ათას ლარს შეადგენს.
280 ათასი ლარი ადგილობრივი
გადასახდელები, მოსაკრებლები
და ბანკის პროცენტია.
„ქვეყანა ბოლო ორი წელია
გადასულია პროგრამულ ბიუჯეტზე, რაც ითვალისწინებს თანხის
მოთხოვნას პროგრამების მიხედვით, - ამბობს ვლადიმერ
გელაშვილი, - საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი

ბიუჯეტი კი სრულყოფილი არ
არის და მხოლოდ მშრალი ციფრებია. თავდაპირველად მათგან
წარმოდგენილი თანხა შეადგენდა
6 მილიონ ლარს. ჩვენ გავიარეთ
კონსულტაცია ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის დეპარტამენტში,
სადაც გვითხრეს, რომ გარკვეული კატეგორიის ხარჯებს არ
დაუშვებენ. ამიტომ ტრანსფერი
შეგვიმცირეს. შემდეგ პროცესებში
მაჟორიტარი დეპუტატი ჩაერთო
და მისი მხარდაჭერით 4 444 100
ლარი დაგვიმტკიცეს. ამან მოგვცა ხარჯების გაზრდის შესაძლებლობა, მაგრამ ისევე, როგორც
გასულ წლებში, ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ისევ
სახელფასო ბიუჯეტია. ეს ძალიან
ცუდია. სოციალური სფერო იქნება
ჩვენი პრიორიტეტი და ამ კუთხით
295 700 ლარს ვითვალისწინებთ,
მაგრამ ეს ცოტაა. გზებზე გათვალისწინებულია 200 ათასი ლარი,
ხიდ-ბოგირებზე-60 ათასი ლარი,
15 ათასი ლარი - სანიაღვრე
არხების გასაწმენდად. დანარჩენი
თანხა მთლიანად ხელფასებზეა
გაწერილი.“
არაგაულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის
პროექტის შესახებ თავის მოსაზ-

ხ

რებას გამოთქვამს მაჟორიტარი
დეპუტატი ნოდარ ებანოიძე. მისი
თქმით, ხარაგაულში მარტო ხელფასებზე გათვალისწინებულია 3,5
მილიონ ლარზე მეტი ანუ მთლიანი ბიუჯეტის ხარჯების 63%. ეს დეპუტატის შეფასებით არის კატასტროფა. „იმ ადამიანებისთვის იქნება
ცუდი, ვინც ახლა არიან ტყუილად
დასაქმებულები, რომ ერთ დღეს
დამთავრდება ეს მარაზმი და
ცხოვრების წინაშე აღმოჩნდებიან
უმუშევრები და უცოდინარები,
რადგან არ მაღლდება მათი კვალიფიკაცია. სამწუხაროდ, მათ არ
აქვთ კონკრეტული დავალებები,“
- ამბობს დეპუტატი.
ნოდარ ებანოიძე ყურადღებას
ამახვილებს აუდიტის დასკვნაზე,
რომლის თანახმადაც ბიუჯეტიდან
გაზეთის დაფინანსება თანხების
არაეკონომიური ხარჯვაა. „მომავალ წელს ამ მიმართულებით
გათვალისწინებულია 25 ათასი
ლარი. გაზეთს და პრესის ორგანოს კი არა, დამოკიდებულებას
ვერჩი,“ - ამბობს დეპუტატი.
ნოდარ ებანოიძე არაეფექტურად თვლის კულტურის ცენტრის
დაფინანსებისთვის გამოყოფილ
თანხას, რადგან კულმე-2 გვ.
ტურულ ცხოვრებას
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„ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
ისევ სახელფასო ბიუჯეტია“
ხ

ვერ გრძნობს სოფლად მცხოვრები
მოსახლეობა და ისინი მხოლოდ
გაზეთში ეცნობიან ხარაგაულის
კულტურულ წარმატებებს. „ბორითში კულტურის სახლში არ არის არც
ერთი კულტურული წრე იმ დროს,
როცა სავსეა ხარაგაულის კულტურის ცენტრი თანამშრომლებით.
ორი მუსიკალური სკოლა რად
გვინდა, ორგან ფული რატომ
უნდა ვხარჯოთ? თუ ვინმეს ხათრი
გვაქვს და ამიტომ უნდა დავასაქმოთ ადამიანები, ეს სხვა საკითხია.
საინტერესოა, საკუთარ ხარჯს თუ
გაიღებთ ასე? თუ ეს დამოკიდებულება არ შევცვალეთ, არაფერი
გამოვა.“
დეპუტატის პოზიციაა, რომ ყველა ორგანიზაციამ წარადგინოს
პროგრამა, თუ რას გააკეთებს
კონკრეტულად. „მხოლოდ ამის
შემდეგ გამოჩნდება, რაზე უნდა
ვთქვათ უარი და რაზე - თანხმობა.
პრიორიტეტები უნდა გამოვყოთ.
ამისთვის არის საკრებულო. ბიუჯეტი სერიოზულ გაანგარიშებებს
უნდა ეყრდნობოდეს.“ დეპუტატი
ფიქრობს, რომ თუ დასაქმების
პროგრამისთვის გაითვალისწინებენ 100 ათას ლარს, მოქალაქეები
იდეებს შესთავაზებენ ხელისუფლებას.
„მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობაზე გათვალისწინებულია
80 ათასი ლარი და ტურიზმის

განვითარების ა(ა)იპ-ზე 100 ათასი
ლარი, - ამბობს ნოდარ ებანოიძე,
-ეს არ მიმაჩნია მართებულად.
სამწუხაროდ, კინოფილმ „ცისფერ
მთებში“ ვართ ისევ, ისევ იქ კიდია
ის სურათი...
ბიუჯეტი უნდა იყოს პროგრამული და განისაზღვროს პრიორიტეტები, - ეს არის მთავარი.საქმის
გაკეთებას უნდა სჭირდებოდეს
კონკრეტული ადამიანი და ამიტომ
უნდა დასაქმდეს და არა იმისთვის, რომ ერქვას დასაქმებული.
პროგრამის დაწერა რთული არ
არის. ჩვენ არ გვაქვს დღეს იმდენი
ფული, რომ ბავშვები ვატაროთ
ექსკურსიებზე. უმჯობესია, მოსწავლეთა სახლს გავუზარდოთ
დაფინანსება, რადგან მათი აღმზრდელობითი ფუნქცია მეტია. 100
ათასი ლარი უნდა დაიხარჯოს
ფეხბურთის გუნდზე და მთლიანად
სპორტზეც - ამდენივე? ჩვენ არ
გვაქვს პირველი ლიგის გუნდის შენახვის ფინანსური შესაძლებლობა.
100 ათასი ლარით გუნდს ვერ
შევინახავთ. გვაჩვენოს გუნდმა,
რომ 700 ათას ლარს მოიპოვებს
დამოუკიდებლად და ასი ათასი
ლარით დაეხმარება ბიუჯეტი.
ყველაფერს წესით და რიგით უნდა
მივყვეთ. პროგრამულ ბიუჯეტთან
მიმსგავსებული მაინც უნდა იყოს
მომავალი წლის ბიუჯეტი.“

არაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კობა
ლურსმანაშვილი საკრებულოდან მოითხოვს დასაბუთებას, თუ
რამდენია მისაღები სახელფასო
ხარჯი. „თუკი დაასაბუთებენ ა(ა)
იპ-ები, რომ ხელფასებად სჭირდებათ ხარჯების 63% კი არა, 70%,
- ვაფინანსებთ თუ არა. თუ ვერა,
მაშინ რა საჭიროა ეს დასაბუთებულობა. ჩვენ წარმოვადგენთ პროგრამებს და იმსჯელებს ალბათ
საკრებულო. ყველა ვარიანტში
ეს დანახარჯებს უკავშირდება. რა
ოდენობის უნდა გვქონდეს ხარჯები, ეს გვითხარით,“ - კითხულობს
კობა ლურსმანაშვილი და აღნიშნავს, რომ თითოეული ლარის
შეკვეცა ტოლფასია ადამიანების
სამსახურიდან გაშვების ან მინიმუმ
ხელფასების შემცირების. „ეს ავუხსნათ ხალხს, დაუფინანსებლობა
რას გამოიწვევს. რას გააკეთებენ
სახლში წასული ადამიანები, რით
უნდა შევეხიდოთ მათ. მთავრობის პოზიციაა, რომ სოციალურად
ორიენტირებული იყოს ბიუჯეტი და
ეს თანხა - 295 ათასი ლარი, არ
იქნება საკმარისი. აქედან 50 ათასი
ლარი სტუდენტების დაფინანსებისთვისაა გათვალისწინებული.“
კობა ლურსმანაშვილი დარწმუნებულია, რომ მოსახლეობის
უმრავლესობას სურს გარანტირებული სამსახური რომელიმე

საწარმოში, მაგრამ მისივე თქმით,
„უბედურება ის არის, რომ არც
ერთი სამუშაო ადგილი ჩვენთან
არ იქმნება.“
გამგებელი დაინტერესდა, ცნობილია თუ არა საკრებულოსთვის
სხვა მუნიციპალიტეტების პოზიცია
ამ თემებზე. „ტენდენცია თქვენგან
გავიგეთ, რომ უნდა იყოს ხარჯების
კლება. სხვაგან რა ხდება, ესეც
გამაგებინეთ. მე არ ჩავიგდებ თავს
იმ მდგომარეობაში, რომ ვთქვათ,
წყალტუბოში ხელფასებზე მთლიანი ხარჯების 80% დაიხარჯოს და
ხარაგაულში- 10%. გაგვაგებინეთ,
რამდენ პროცენტიანი ბიუჯეტი
წარმოგიდგინოთ, გვითხარით
საკრებულოს წევრებმა, სად რა
ხდება, გვითხარით ის რეცეპტები,
რით ვიმუშაოთ და წარმოგიდგენთ.
ვამბობ, რომ ის, რაც შეიძლება
გააკეთოს 80-მა კაცმა, არ უნდა
აკეთებდეს 200 კაცი, მაგრამ ამის
მიღმა არის საკითხები, რომლებიც
ჩვენ პირდაპირი ფორმით უნდა დავაფინანსოთ,“ - ამბობს გამგებელი.
ა(ა)იპ „ხარაგაულის განვითარებისა და შიგა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრის“ ხელმძღვანელი
მამუკა ჭიპაშვილი სამი წლის
წინ სოფლებში ბიბლიოთეკარების
შემცირებას იხსენებს და ამბობს,
რომ ამ საკითხზე ერთი წლის
მანძილზე დიდი დავა მიმდინარეობდა. „გაირკვა, რომ თვითმ-

მართველობიდან არ მოდიოდა
ეს ინიციატივა და აღვადგინეთ
სოფლებში ბიბლიოთეკარები.
ახლა რატომ ვწყვეტთ ასე ადვილად ადამიანების ბედს და
რატომ ვუშვებთ სამსახურებიდან.
უამრავ პროგრამას წარვუდგენ
საკრებულოს, მაგრამ ვინ არის
გარანტორი, რომ დააფინანსებენ,“
- კითხულობს მამუკა ჭიპაშვილი.
ეპუტატი იური ლურსმანაშვილი ამბობს, რომ
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია და კანონი იმისთვის არსებობს, რომ განიხილონ
პროგრამები. „შეიძლება წარმოდგენილი პროექტების 80% დაფინანსდეს, შეიძლება - 10%.
მისივე თქმით, მთავარია ორგანიზაციებმა ისეთი პრიორიტეტები
გამოკვეთონ, რომ დამაჯერებელი
და აუცილებელი იყოს მათი განხორციელება.
აკრებულოს თავმჯდომარე
აკაკი მაჭავარიანი აცხადებს, რომ სოფლებიდან მასთან
მიდიან მოქალაქეები პრეტენზიით,
- მარტო ხარაგაულის ცენტრში რატომ იხარჯება საბიუჯეტო თანხები.
აკაკი მაჭავარიანის თქმით,
ყველა ა(ა)იპ-მა გაწერილი პროგრამა უნდა წარადგინოს, თუ რაში
დახარჯავს თანხას და ეს მარტო
ხელფასები არ უნდა იყოს.
ნინო კაპანაძე

დ
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საზოგადოებრივი ინტერესების წინ წამოწევა თუ ქართულ
მენტალიტეტზე მოურგებელი კოდექსი
თვითმმართველობის კოდექსი, რომელიც მთავრობამ პარლამენტს
გადაუგზავნა, გასულ ხუთშაბათს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრებმა განიხილეს. დეპუტატებმა ფართოდ
იმსჯელეს საზოგადოებრივი საბჭოების ეფექტურობის, ფრაქციების
თავმჯდომარეთა სახელფასო ანაზღაურების, რეგიონალური
გაერთიანების საჭიროებისა და სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.

კ

ოდექსით განსაზღვრულია, რომ
სოფლებში, მოსახლეობის საერთო კრებაზე აირჩევა საზოგადოებრივი
საბჭოები. საზოგადოებრივი საბჭოები
იქნებიან ორიენტირებულნი ადგილობრივ პრობლემებზე და წარმოადგენენ
ადგილობრივი თვითმმართველობის
განხორციელებაში ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობის მექანიზმს.
საზოგადოებრივი საბჭოს შემოსავლებია: შემოწირულობა; ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული
სამუშაოდან მიღებული შემოსავალი;
ფიზიკური ან იურიდიული პირების
მიერ ხელშეკრულების საფუძველზე
გადაცემული მიზნობრივი დახმარება;
საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული სხვა შემოსავალი.
საკრებულოს თავმჯდომარის, აკაკი
მაჭავარინის თქმით, საზოგადოებრივი საბჭოები ვერ იმუშავებს, თუ მათ არ
ექნებათ ანაზღაურება.
საკრებულოს აპარატის უფროსის,
ლენა კალანდაძის მოსაზრებით, საზოგადოებრივი საბჭოების ასე ჩამოყალიბება არასწორია. „ეს ნიშნავს,
რომ სოფელი დარჩება თვითმმართველობის გარეშე, - ამბობს ლენა
კალანდაძე, - ანაზღაურებადი უნდა
იყოს საზოგადოებრივი საბჭოს თავმჯდომარის და საბჭოში მომუშავე 2-3 კაცის საქმიანობა. საკუთარი ინიციატივით
არავინ შეიწუხებს თავს, რომ სოფლის
პრობლემების მოგვარებაზე იზრუნოს.
ამასწინათ, ერთი მოსახლის სახლში
უნდა შეეყვანათ წყალი და ასე თქვა, თუ ფულს არ მომცემთ, წყლის მილის
ჩასადებად ორმოს არ გავჭრიო.“
დეპუტატ იური ლურსმანაშვილის
თქმით, დაუკონკრეტებელია, ვინ
უნდა აწარმოოს საფინანსო ანგარიში საზოგადოებრივ საბჭოებში, ან
ზოგადად, ვინ უკეთებს ორგანიზებას
საზოგადოებრივ საბჭოებს და სოფლის
საერთო კრებებს.
დეპუტატი რუსუდან გურგენიძე
ფიქრობს, რომ რთული იქნება საზოგადოებრივი საბჭოების მუშაობა.

ისინი სსიპ-ებად უნდა ჩამოყალიბდეს,
რასაც რუსუდან გურგენიძის თქმით,
შესაბამისი განათლების მქონე ადამიანები სჭირდება. „ჩემი აზრით, რთულია
სოფელში იპოვო ადამიანთა ჯგუფი,
რომლებიც კანონპროექტზე, ბიუჯეტის
შედგენასა და საბჭოს ჩამოყალიბებაზე
იზრუნებენ. მოსამზადებელი სამუშაოები უნდა ჩაედოთ განათლების
კუთხით,“ - ამბობს დეპუტატი.
კოდექსის თანახმად, სოფელში,
სადაც კრება ვერ შედგება, წარმომადგენელს გამგებელი დანიშნავს.
რუსუდან გურგენიძე მიიჩნევს, რომ
არ არის მართებული, ერთ სოფელს
არჩეული საბჭო ხელმძღვანელობდეს,
მეორეს - გამგებლისგან დანიშნული
პიროვნება.
საკრებულოს თავმჯდომარე აკაკი
მაჭავარიანის თქმით კი, შესაძლოა,
კრების ჩაუტარებლობა გადამდები
აღმოჩნდეს და მოსახლეობამ აღარ
აირჩიოს საზოგადოებრივი საბჭოები.
ოდექსის პროექტის თანახმად, საკრებულოში შექმნილი
ფრაქციების თავმჯდომარეები ვეღარ
მიიღებენ სახელფასო ანაზღაურებას.
ისინი სურვილის შემთხვევაში, უნდა
დააფინანსოს იმ პარტიამ, რომლის
წევრიც იქნება კონკრეტული ფრაქციის
თავმჯდომარე.
ფრაქცია „ნაციონალების“ თავმჯდომარე რომან შერგელაშვილი
მიიჩნევს, რომ თუ ფრაქციის თავმჯდომარე ავტომატურად ბიუროს
წევრია და მონაწილეობს სხვადასხვა
საკითხების განხილვაში, მაშინ ის უნდა
იღებდეს ხელფასს ბიუჯეტიდან. „ფრაქციას რატომ ვქმნი, ეს ჩემი საქმეა. მე
თუ გავხდი ფრაქციის თავმჯდომარე,
ავტომატურად ვარ ბიუროს წევრი.
მაშინ უნდა მქონდეს უფლება, არ
ვიყო ბიუროს წევრი და არ მქონდეს
პასუხისმგებლობა. პარტიის პოლიტიკურ იდეებს, თუ მინდა, მე მაინც
გავაჟღერებ საკრებულოს სხდომაზე,
მაგრამ გაუგებარია, ბიუროს წევრობას
მავალდებულებ და არ მაფინანსებ, არ
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მაძლევ ამისთვის მოტივაციას. არ ვამბობ, რომ აპრიორი უნდა დაფინანსდეს
ფრაქციის თავმჯდომარის ხელფასი,
მაგრამ თუ ის ბიუროს წევრი იქნება,
მაშინ უნდა დაფინანსდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ უნდა დაავალონ
ბიუროს წევრობა,“ - ამბობს რომან
შერგელაშვილი.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კობა გოგსაძე თვლის, რომ
ბიუროს წევრობა დადგენილი ანაზღაურების პირდაპირპროპორციულია.
„არ არის მართებული, როცა ვეუბნებით
ადამიანს, რომ აქვს იგივე მოვალეობა
და პასუხისმგებლობა, რაც ბიუროს დანარჩენ წევრებს, მაგრამ არ ვაძლევთ
ანაზღაურებას,“ - ამბობს კობა გოგსაძე.
იური ლურსმანაშვილი: -ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 30 კაციანი
საკრებულოა, სადაც არის შვიდი
თანამდებობის პირი. ვთქვათ, შეიქმნა
ათი ფრაქცია. ბიუროს ჩვიდმეტი წევრიდან ათი კაცი რომ არ დაგესწროთ
არასდროს ბიუროს სხდომაზე, როგორ
მიიღებთ გადაწყვეტილებებს?! ექვს
თვეში ერთხელ მოვალ, საკრებულოს
სხდომებზეც ვივლი, ვერავითარ სანქციას ვერ გაატარებთ ჩემს წინააღმდეგ.
ამიტომ ამ შემთხვევაში, მე ვეთანხმები
რომან შერგელაშვილს.
იური ლურსმანაშვილის თქმით,
უნდა გართულდეს ფრაქციის შექმნის
პროცედურა და ამისთვის სამის ნაცვლად 4-5 დეპუტატი უნდა იყოს საჭირო.
ეპუტატი თემურ გამცემლიძე
დაინტერესდა, თუ რა იქნება
საკრებულოს იმ წევრების ანაზღაურება, რომლებიც არ იქნებიან თანამდებობის პირები.
კოდექსის თანახმად, დეპუტატს
აუნაზღაურდება მხოლოდ სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელებისთვის გაწეული ხარჯები.
თემურ გამცემლიძე მიიჩნევს, რომ
ჯობია, საკრებულოს წევრს დაუდგინდეს საარსებო მინიმუმის ტოლი
ანაზღაურება. „რა ინტერესი ექნება
უხელფასო ადამიანს,“ - ამბობს თემურ
გამცემლიძე. მისივე თქმით, ჯობია შემცირდეს საკრებულოს წევრთა რაოდენობა და მათ ჰქონდეთ ანაზღაურება.
რომან შერგელაშვილის თქმით,
მაღალმთიანი სოფლებიდან რთულია
მგზავრობის დოკუმენტების წარდგენა.
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რუსუდან გურგენიძე ამბობს, რომ
კოდექსი საზოგადოებრივი ინტერესების წინ წამოწევას ემსახურება.
თემურ გამცემლიძის თქმით კი,
„საზოგადოებრივი რაც არის, არაფერი კეთდება.“ მანვე აღნიშნა, რომ „ეს
კოდექსი არ არის ქართულ მენტალიტეტზე ნავარაუდევი.“
ური ლურსმანაშვილის განცხადებით, ყველაზე დიდი ნაღმი,
რაც თვითმმართველობის კოდექსში
დევს, ის არის, რომ მთავრობას შეუძლია მოსახლეობასთან და საკრებულოსთან კონსულტაციით შეცვალოს
მუნიციპალიტეტის საზღვრები. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ სიტყვა კონსულტაცია
შეიცვალოს თანხმობით.
„სურვილი და ნებართვა სხვა რამეა.
კონსულტაცია ვიცით, რასაც ნიშნავს ერთ დღეს დაგიბარებენ და გეტყვიან,
რომ აღარ არის თქვენი საკრებულო
და წადით სახლში,“ - ამბობს დეპუტატი
კობა გოგსაძე.
ოდექსის თანახმად, საკრებულოს წევრი არ შეიძლება იყოს
პირი, რომელიც ამავდროულად იქნება
გამგეობის რომელიმე სამსახურის თანამდებობის პირი. იური ლურსმანაშვილის წინადადებით ასეთი შეზღუდვა
უნდა გავრცელდეს საკრებულოზე დაქვემდებარებული სამსახურების ხელმძღვანელებზე, მათ მოადგილეებსა და
რიგით თანამშრომლებზეც.
აკრებულოს აპარატის უფროსის,
ლენა კალანადაძის მოსაზრებით, ზედმეტი რგოლია რეგიონალური
გაერთიანება. „სახელმწიფოსა და ზედამხედველობის სამსახურს შორის ჩნდება
ზედმეტი რგოლი, რომელსაც ეწოდება
თვითმმართველობა, მაგრამ ეყოლება
მთავრობისგან დანიშნული ხელმძღვანელი. ეს კიდევ ერთი ბიუროკრატიული
ბარიერია, რომელიც აკონტროლებს
ზედამხედველობის სამსახურსაც. ეს
ორგანო რეგიონალურ პროექტებზე
კონსულტაციებს გაწევს გუბერნატორთან.
კობა გოგსაძე მიიჩნევს, რომ რეგიონალურ გაერთიანებას პოლიტიკური
დატვირთვა უფრო ექნება.
„უნდა შეიქმნას რეგიონული სამსახური, რომელსაც დასჭირდება აპარატი, ცალკე დაფინანსება და ამ დროს
საზოგადოებრივი საბჭოს და ფრაქციის
თავმჯდომარეების ანაზღაურების
საშუალება არ არის. ამას ჯობია, 2-3
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კაციანი საზოგადობრივი საბჭოები დავაფინანსოთ,“ - ამბობს კობა გოგსაძე.
იური ლურსმანაშვილის თქმით,
კოდექსიდან გამომდინარე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს სამი დეპუტატი
ეყოლება რეგიონულ გაერთიანებაში
და ამიტომ „ჩვენი წინადადებები მაინც
ნაკლებად გავა.“
უსუდან გურგენიძის აზრით,
გამგებლისთვის უნდობლობის
გამოცხადება უნდა მოდიოდეს ამომრჩევლებიდან და არა საკრებულოდან.
მისივე თქმით, ერთპარტიული საკრებულოს შემთხვევაში გამგებლის მიმართ
უნდობლობა, შესაძლოა უსაფუძვლოდაც მოხდეს. ამიტომ ის ამ ინიციატივის
მოსახლეობიდან წამოსვლას უფრო
მართებულად მიიჩნევს. საკრებულოს
წევრთა თქმით, საკრებულოს უფრო
მეტად ექნება ინფორმაცია გამგებლის
შესაძლო უკანონო ქმედებების შესახებ
და მეტად შეძლებს ამის დასაბუთებას,
ვიდრე მოსახლეობა.
აბოლოოდ, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები
შემდეგ შენიშვნებზე შეჯერდნენ:
ოფლების ადმინისტრაციულ
ტერიტორიულ ერთეულს ცენტრებში ჰყავდეს თავისი არჩეული წარმომადგენლობა ამომრჩეველთა რაოდენობის მიხედვით და ეს თანამდებობები
იყოს ანაზღაურებადი;
რაქცის ხელმძღვანელებმა,
თუ იქნებიან ბიუროს წევრები,
უნდა მიიღონ ანაზღაურება, ფრაქციის
შექმნა შეეძლოს ოთხ დეპუტატს;
აკრებულოსთან თანხმობის
გარეშე მთავრობას არ უნდა
ჰქონდეს უფლება, შეცვალოს მუნიციპალიტეტის საზღვრები;
აკრებულოს წევრობა უნდა
აეკრძალოს საკრებულოსა და
გამგეობაზე დაქვემდებარებული სამსახურების თანამდებობის პირებს,
ასევე ამ სამსახურების რიგით თანამშრომლებს;
ნაზღაურებადი იყოს საკრებულოს არათანამდებობის პირთა
საქმიანობა საარსებო მინიმუმის დონეზე;
არაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო არ ეთანხმება რეგიონულ გაერთიანებას.
ნინო კაპანაძე
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dafinansebuli farTi

~mosaxleobas eqneba saSualeba
Tavisi sazogadoebrivi interesi sakrebulomde miitanos~
saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministro sazogadoebis, mediisa da
arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenlebs TviTmmarTvelobis axal kodeqss acnobs
saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministro Sexvedrebs marTavs, raTa sazogadoebis, mediisa da arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenlebs TviTmmarTvelobis
axali kodeqsi gaacnos, romlis mixedviTac uaxloes momavalSi
qveyanaSi reforma unda daiwyos.
saqarTvelos mTavrobis mier damtkicebuli kanonproeqti ukve parlamentSia wardgenili da savaraudod, saSemodgomo sesiaze unda damtkicdes.
axali kodeqsis mixedviT, reformis nawilis gaxorcieleba
2014 wlis adgilobrivi TviTmmarTvelobis arCevnebamde unda moeswros, danarCeni nawili ki, ramdenime welzea gaTvlili da etapobriv
cvlilebebs iTvaliswinebs.
TviTmmarTvelobis reformis Sedegad gaizrdeba TviTmmarTveli
qalaqebis raodenoba da dRes arsebul xuT TviTmmarTvel qalaqTan erTad, es statusi damatebiT
camet qalaqs mieniWeba. TviTmmarTveli qalaqebis mimdebared Camoyalibdeba Temebi, romlis bazazec
municipalitetebi formirdeba.
TviTmmarTveli erTeulebis _ qalaqebisa da municipalitetebis
mmarTveli rgolebi arCeviTi iqneba.
gubernatoris institutis paralelurad, Seiqmneba kolegialuri organo, romelSic warmodgenili iqnebian municipalitetebis
sakrebuloebis wevrebi da es organo CarTuli iqneba gadawyvetilebebis miRebis procesSi mxaris/
regionis doneze.
rogorc reformis iniciatorebi ganmartaven, kodeqsiT aseve
gansazRvrulia soflebSi sazogadoebrivi sabWoebis Seqmna, rac
soflebis mcxovrebTa saWiroebebis gamovlenas da maT gadawyvetas
Seuwyobs xels.
kanonproeqtis avtorebi imedovneben, rom reformis Sedegad, qveynis masStabiT moxdeba qalaqebisa
da soflebis socialur-ekonomikuri ganviTareba; adgilobrivi xelisufleba ufro metad dauaxlovdeba sakuTar mosaxleobas,
rac gazrdis moqalaqeTa CarTulobis dones adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebis gadawyvetis
procesSi; gaumjobesdeba sazogadoebrivi momsaxurebis miwodebis
xarisxi.
regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis ministris pirveli moadgile Tengiz SergelaSvili,
romelic saqarTvelos mTavrobis
gankargulebiT parlamentSi wardgenili TviTmmarTvelobis kanonproeqtebze momxsenebladaa
da niS nu li, am bobs: ~raionebSi municipalitetis doneze unda Seiqmnas mTavroba, romelic,
faqtobrivad, municipaluri xelisufleba iqneba. swored es xelisufleba mosaxleobis problematur sakiTxebs ara TbilisSi,
aramed adgilobriv doneze, raionSi gadawyvets.
am kodeqsiT moxdeba teritoriuli TviTmmarTvelobis optimizacia, rac gamoixateba TviTmmarTveli qalaqebis raodenobis zrdaSi
da Semdgom, axali Temebis formirebaSi. es ramdenimewliani procesia.
soflis da qalaqis mosaxleobas

eqneba saSualeba, Tavisi sazogadoebrivi interesebi sakrebulomde miitanos.
kodeqsis proeqtiT ganisazRvra
gubernatoris institutis paralelurad, municipalitetebis gaerTianebis formireba, romelsac
kolegialuri organo eyoleba;
aseve, gaTvaliswinebulia regionebze calkeuli funqciebis gadacema; iseTi funqciebis, romlebic
asocirebulia Sida gzebis nawilTan, aseve infrastruqturis sakiTxebTan, socialur sakiTxebTan
da a.S. amasTan, ganisazRvra rogor
funqcionirebs swavlebis sistema, moxeleTa saStato erTeulebTan dakavSirebuli sakiTxebi _ Tu
rogor SeiZleba optimaluri iyos
saStato erTeulebis da xarjebis
nawili ~, _ ambobs SergelaSvili.
rac Sexeba gubernatoris instituts; sazogadoebis da arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenelTa nawils SeniSvnebi hqonda,
rom axal kodeqsSi es instituti
aRar unda darCes. SergelaSvili
ambobs, rom gubernatoris institutis gauqmebas sakonstitucio
cvlileba sWirdeba, rac am etapisTvis ver xerxdeba.
~gubernatoris instituti konstituciiT aris gansazRvruli da
es kanoni amas verafriT Secvlida.
sanam konstituciaSi arsebobs gubernatoris instituti, aseve darCeba. Tu konstituciaSi Seicvleba
es nawili (ris gamoc, rogorc me vici, sakonstitucio komisia ukve iqmneba), Sesabamisad, am kanonSic Seicvleba ~, _ ambobs SergelaSvili.
Sexvedraze, romelic regionuli
mediisa da arasamTavrobo organizaciebis warmomadgenlebTan Sedga, arasamTavrobo organizaciaTa
qselma ~SIDA ~, 30-mde SeniSvna da
rekomendacia warmoadgina.
~regionuli samoqalaqo sazogadoebis warmomadgenlebma, romelSic 40-mde arasamTavrobo
organizaciaa gaerTianebuli, movamzadeT SeniSvnebi da rekomendaciebi, romelic saministros warmomadgenlebs gavacaniT. migvaCnia,
rom gubernatoris institutis SenarCuneba ar iqneba wingadadgmuli nabiji, romelic kodeqsis am
versiiT isev aris SemoTavazebuli. aseve, migvaCnia, rom regioni
anu e.w. municipalitetebis gaerTianeba sakuTari kompetenciebiT
maqsimalurad unda iyos gamijnuli municipalitetisgan, raTa realuri TviTmmarTveloba gaxorcieldes.
es gaerTianeba TviTmmarTvelobis kodeqsis erT-erTi siaxlea da
misma amoqmedebam, municipalur
doneze TviTmmarTvelobis daknineba ar unda gamoiwvios. aseve,
bundovania municipalitetebis
qonebrivi da finansur sakiTxebi.

regionuli mediisa da mesame seqtoris warmomadgenlebTan Sexvedraze

Sexvedra zugdidSi

Sexvedra ozurgeTSi
amasTan, migvaCnia, rom TviTmmarTvel qalaqebSi sasurvelia Semovides saubno sabWoebis sistema
da ara sazogadoebrivi sabWoebi;
aseve, vfiqrobT, rom ufro mkveTrad unda iyos gamokveTili TviTmmarTvelobis moqalaqeebTan angariSgebis sakiTxebi~, _ ambobs
gaerTianebis warmomadgeneli zviad devdariani.
amave Sexvedraze saqarTvelos
media monitoringis centris xelmZRvanelma ia mamalaZem Tqva, rom
realuri TviTmmarTvelobis gaxorcieleba efuZneba saxelisuflebo nebas, Tumca proncipebi,
romlebic realur TviTmmarTvelobas daamkvidrebs, farTo sazo-

gadoebis SeTanxmebis sagani unda
iyos; amitom, yvela SeniSvna Tu alternatiuli mosazreba dawvrilebiTi unda iqnes ganxiluli.
saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministro proeqtis gacnobis mizniT,
ukve Sexvda Tbilisis, goris sak-

rebulos wevrebsa da meriis warmomadgenlebs, TviTmmarTvelobaSi
momuSave qalTa qsels, sazogadoebas zugdidSi, ozurgeTSi. Sexvedrebi kvlavac gagrZeldeba.
moamzada
TamTa kakauriZem

moamzada saqarTvelos media monitoringis centrma (GMMC),
fondis ~Ria sazogadoeba _ saqarTvelos~ mier dafinansebuli
proeqtis farglebSi.
teqstSi gamoTqmuli mosazrebebi, SesaZloa,
ar emTxveodes fondis mosazrebebs.
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დაფინანსებული ფართი

„სასოფლო თემების კიდევ უფრო
გამსხვილება დაუძლეველი ამოცანა იქნება“
საქართველოში თვითმმართველობის ძირეული რეფორმა
იწყება. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული
კანონპროექტი უკვე პარლამენტშია წარდგენილი და
სავარაუდოდ, საშემოდგომო სესიაზევე განიხილება. ახალი
კოდექსის მიხედვით, რეფორმის ნაწილის გახორციელება 2014
წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე უნდა
მოესწროს, დანარჩენი კი, რამდენიმე წელზეა გათვლილი და
ეტაპობრივ ცვლილებებს ითვალისწინებს. არასამთავრობო
ორგანიზაციების და ექსპერტების ნაწილი რეფორმის ნაკლზე
და კანონპროექტში არსებულ იურიდიულ პრობლემებზე
საუბრობს.
„საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის
ეროვნული ასოციაციის” მხარდაჭერით, ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფმა ალტერნატიული
კანონპროექტი დაარეგისტრირა
საქართველოს პარლამენტში და
აგროვებს ხელმოწერებს მისი
ინიცირებისთვის პარლამენტის
პლენარულ სხდომაზე.
სამთავრობო პროექტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ თვითმმართველობის რეფორმის შედეგად
გაიზრდება თვითმმართველი
ქალაქების რაოდენობა და დღეს
არსებულ ხუთ თვითმმართველ
ქალაქთან ერთად, ეს სტატუსი
დამატებით ცამეტ ქალაქს მიენიჭება. თვითმმართველი ქალაქების მიმდებარედ ჩამოყალიბდება
თემები, რომლის ბაზაზეც მუნიციპალიტეტები ფორმირდება.
თვითმმართველი ერთეულების
_ ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების მმართველი რგოლები
არჩევითი იქნება.
გუბერნატორის ინსტიტუტი
უცვლელი რჩება, თუმცა, პარალელურად, შეიქმნება კოლეგიალური ორგანო, რომელშიც
წარმოდგენილი იქნებიან მუნიციპალიტეტების საკრებულოების
წევრები და ეს ორგანო ჩართული იქნება გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში მხარის/რეგიონის დონეზე.
როგორც რეფორმის ინიციატორები განმარტავენ, კოდექსით ასევე განსაზღვრულია
სოფლებში საზოგადოებრივი
საბჭოების შექმნა, რაც სოფლების მცხოვრებთა საჭიროებების
გამოვლენას და მათ გადაწყვეტას
ხელს შეუწყობს.
„საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის
ეროვნული ასოციაციის” აღმასრულებელი დირექტორი,
ევროპის საბჭოს ადგილობრივი
თვითმმართველობის ქარტიის
დამოუკიდებელ ექსპერტთა
ჯგუფის წევრი დავით მელუა
მიიჩნევს, რომ ამ კოდექსის
პროექტთან მიმართებაში, მთელი რიგი იურიდიული პრობლემები არსებობს; მათ შორის,
რამდენიმე პრინციპული საკითხია, რომლებიც ევროპულ
ქარტიასთან წინააღმდეგობაში
მოდის, თანაც, აუარესებს საქართველოში არსებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის
მდგომარეობას:
_ პირველი ასეთი საკითხი
მუნიციპალიტეტთა რეგიონული
გაერთიანება და ე.წ. გუბერნატორებია. გუბერნატორი საქართველოს მთავრობის მიერ ინიშნება,
მას ემორჩილება და მთავრობის
პოლიტიკას ახორციელებს; ის
არ არის თვითმმართველობის ორგანო. როცა კოალიცია
„ქართული ოცნება” მოვიდა,
მის წინასაარჩევნო პროგრამაში ეწერა, რომ გუბერნატორის
ინსტიტუტი გაუქმდებოდა; ახლა,
გუბერნატორის ინსტიტუტი არა
თუ უქმდება, შემოდის თვითმ-

მართველობის კოდექსში და
ენიჭება ფუნქცია თვითმმართველობასთან მიმართებაში.
როგორ წარმოგიდგენიათ, თუ
გუბერნატორი ამდენ ხანს, როცა
კანონით ეს უფლებები არ ჰქონდა მინიჭებული, მაინც პრობლემა იყო, კანონი რომ უფლებას
მისცემს, რას გააკეთებს?! ყველა
ის უკანონობა, რასაც ამდენ ხანს
ჰქონდა ადგილი, ახლა კანონში
იწერება. არ ვიცი, როგორ უნდა
გაგიძლოს კაცს შუბლის ძარღვმა,
რომ ეს დემოკრატიულ მიღწევად
გაასაღო! კონსტიტუციაში გუბერნატორი, რა თქმა უნდა, ჩაწერილია, როგორც ცენტრალური
ხელისუფლების ტერიტორიული
ორგანო და არა როგორც თვითმმართველობის ხელმძღვანელი.
შესაბამისად, ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსში
გუბერნატორის შემოტანა იგივეა,
მწნილის რეცეპტი ტელეფონების
წიგნში რომ ჩაწერო.
_ თქვენ თვლით, რომ გუბერნატორის ინსტიტუტის თვითმმართველობის სისტემაში შემოტანით ხელისუფლება მართვას და კონტროლს აძლიერებს?
_ დიახ, ეს კოდექსი, ფაქტობრივად, არის ადგილობრივი
თვითმმართველობისა და რეგიონული მმართველობის კანონი,
რითაც სახელმწიფო მმართველობა შემოდის ადგილობრივი
თვითმმართველობის სფეროში
და ხდება არა დეცენტრალიზაცია, არამედ, ცენტრალიზაცია. თუ
ცენტრალური ხელისუფლების
მიერ დანიშნული გუბერნატორი
თვითმმართველობის კოორდინაციის ფუნქციას კანონიერად
შეითავსებს, ასეთ შემთხვევაში, იქ
თვითმმართველობა ყოველთვის
დაჩაგრული იქნება. მით უმეტეს,
რომ რაიონებს დაშლიან და
წვრილი ერთეულები შეიქმნება,
სადაც იქნება არჩეული მერი,
რომელსაც ზემოდან, ადმინისტრაციული ვერტიკალის სახით,
გუბერნატორი და საქართველოს
მთავრობა ეყოლება. თუ ეს ასე
არ არის, მაშინ გააგზავნოს შერგელაშვილმა და ნარმანიამ ეს
კანონპროექტი ვენეციის კომისიაზე და რა დასკვნა მოვა იქედან,
ვნახოთ. ვენეციის კომისიაში
სამინისტროს ეს კანონპროექტი
არ გაუგზავნია და როგორც ვიცი,
არც აპირებენ გაგზავნას, რადგან
ვენეციის კომისიას ეს კანონპროექტი ვერ გაივლის.
_ გუბერნატორის ინსტიტუტის გარდა, კიდევ რა პრობლემას ხედავთ ამ კანონპროექტში?
_ თუ საქართველოში ვინმეს
თვითმმართველობის განვითარება და საზოგადოებასთან
ახლოს მიტანა უნდა, მაშინ თვითმმართველობა იმ ერთეულებს
უნდა დაუბრუნოს, საიდანაც ის
2006 წელს წაიღეს - სოფელს,
თემს და ქალაქს. ამ კანონპროექტით კი, მოსახლეობას შორის
დისკრიმინაცია ხდება. მაგალითად, თუ ქალაქ ოზურგეთის
მცხოვრებს უნდა ჰქონდეს თვითმ-

მართველობა თავის დასახლებაში, სოფელ ძიმითის ან სოფელ
ნაგომრის მცხოვრებს რატომ
არ უნდა ჰქონდეს თვითმმართველობა თავის დასახლებაში?!
კანონპროექტით გათვალისწინებულია, რომ თვითმმართველობა ავტომატურად ენიჭება
იმ ქალაქს, სადაც 15 ათასზე მეტი
მცხოვრებია. წყალტუბოში 15 800
კაცი ცხოვრობს, ბორჯომში _ 14
550; 450 კაცი აკლია თვითმმართველობის სტატუსამდე და ამის
გამო, საქართველოს მოქალაქეს
ქალაქ ბორჯომში სხვა უფლებები
აქვს და წყალტუბოში _ სხვა?
ან ოზურგეთში რომ 2014 წელს
აღწერა ჩავატაროთ და არ აღმოჩნდეს 15 ათასი კაცი, წაართმევენ
ქალაქს თვითმმართველ სტატუსს
და სასოფლო თემში შეიყვანენ?
მეორე საკითხი, მაგალითად,
ოზურგეთის დაშლა; დღესაც შესაძლებელია, რომ ოზურგეთმა
მიიღოს თვითმმართველობა,
მაგრამ ამისთვის მოსახლეობის
გამოკითხვა უნდა ჩატარდეს,
სურთ თუ არა ამის გაკეთება.
უნდა იყოს გათვლები, თუ როგორ შეეძლებათ დარჩენილ
სასოფლო თემებს ოზურგეთის
გარეშე არსებობა: ცენტრი სად
იქნება, თავად ქალაქ ოზურგეთის ფინანსური მდგრადობა რა
იქნება და ა.შ. მთავარია, ქალაქი
თვითკმარი ურბანული ცენტრი იყოს და არა ტრაფარეტი.
ამ კანონის გახორციელებით
სირთულე უფრო მეტი იქნება.
ქალაქი ოზურგეთი რომ გამოვა
ცალკე, სად იქნება ოზურგეთის
წყალმომარაგება? დღეს მისი
წყალმომარაგების რეზერვუარი
სოფელ გომშია. ელემენტარულად, პოლიკლინიკები, ბაზარი,
თეატრები ყველა ეს ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტების
დღევანდელ ადმინისტრაციულ
ცენტრშია. ცალკე რომ გამოეყოფა თვითმმართველი ქალაქები, სად ექნებათ სასოფლო
თემებს ეს ინფრასტრუქტურა?
უმჯობესი ხომ არ იქნება, შეინარჩუნონ დღევანდელი მუნიციპალიტეტები, სადაც მასში
გაერთიანებული სოფლების
მოსახლეობას ექნება საშუალება
მუნიციპალური ქალაქების სიკეთეებით ისარგებლოს.
ახალი კოდექსი გულისხმობს
რამდენიმე სასოფლო თემის
კიდევ უფრო დიდ თემებად გაერთიანებას _ მაშინ, სად იქნება ცენტრი?! სოფლის მოსახლეობას
ახლა ჰგონია, რომ დაანონსებული რეფორმით თვითმმართველობა ექნება საკუთარ თემში
(როგორც 2006 წლამდე იყო),
რწმუნებულს თავად აირჩევენ და
ა.შ. მათ არ ეუბნებიან, რომ მათი
მოლოდინი ფუჭია _ მთავრობა
აპირებს რამდენიმე თემის გაერთიანებას (საშუალოდ, ერთ გაერთიანებაში 10 ათასამდე მოსახლე
რომ იყოს) და ამ ეკლექტური
გაერთიანებისთვის თვითმმართველობის მინიჭებას. ეს ძალიან
რთული თემაა და მოსახლეობის
უკმაყოფილებას გამოიწვევს.
მომხრე ვარ დღეს არსებული
სასოფლო თემების მოსახლეობას მივცეთ ის, რაც წაართვეს, საკუთარი ხელისუფლების
ყოლის უფლება, რომელიც მათ
პრობლემებს გადაჭრის.
პირველ ეტაპზე, შეიძლება
სასოფლო და საქალაქო თემების თვითმმართველობებში
ბიუჯეტი არ იყოს, რადგან მო-

სახლეობა ვერ გადაიხდის მიწის
გადასახადს, მაგრამ შეიძლება
იყოს ხარჯთაღრიცხვა, მუნიციპალიტეტმა გამოუყოს სოფელს
ფული და სოფლის პროგრამა
გახორციელდეს; ეს თანხები
მუნიციპალიტეტის მიერ დანიშნულმა რწმუნებულმა კი არა,
თემის არჩეულმა საბჭომ უნდა
განკარგოს.
სხვა პრობლემებიც წარმოიქმნება; მაგალითისთვის დაბა
ნასაკირალს და სოფელ ძიმითს
მოგიყვანთ. ნასაკირალს ტყის
მასივი არ აქვს, სოფელ ძიმითს
_ აქვს. თუ ძიმითის თემი დაბა
ნასაკირალს შეუერთდება, ნასაკირალის მოსახლეობასაც ექნება
უფლება ძიმითის ტყე გამოიყენოს.
რა მოხდება ამ შემთხვევაში,
წარმოგიდგენიათ?! დღეს ძიმითის
თემიდან ნასაკირალში საქონელი რომ გადადის საბალახოდ,
ლამის პატარა სამხედრო კონფლიქტია... ან როგორ წარმოგიდგენიათ ქვემო ქართლში და
სამცხე-ჯავახეთში რა მოხდება?
ქვემო ქართლში ჩვენ გვაქვს
12-ათასიანი სოფელი მუღანლო
და 2-ათასიანი სოფელი ლემშვენიერა. როგორ წარმოგიდგენიათ
ამ ორის გაერთიანება ან მატნის
და დუისის თემების გაერთიანება,
იქ არჩევნების ჩატარება და ერთი
მუნიციპალიტეტის შექმნა? ან
რა სახელწოდებები ექნებათ ამ
გაერთიანებებს? ამის ინსტიტუციონალიზაციას თუ აპირებს თენგიზ
შერგელაშვილი, ეს უკვე მაქსიმუმ,
საქართველოს დაშლაა, მინიმუმ
კი _ სერიოზული სამოქალაქო
არეულობა. საზოგადოებასთან
კონსულტაციის გარეშე ამ კანონის
მიღება დაუშვებელია! სოფლის
მოსახლეობას უნდა უთხრან,
რამდენიმე სასოფლო თემი უნდა
გაერთიანდეს, თვითმმართველობა რომ ჰქონდეს _ ანუ, ფაქტობრივად, ახალი რაიონი უნდა
შეიქმნას უფრო პატარა ტერიტორიით. მაგალითად, ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის ძიმითის თემში
უკვე ემზადებიან და დიდი მოლოდინი აქვთ, რომ „საკუთარი”
თვითმმართველობა ექნებათ, ძიმითის მოსახლეობამ უბრალოდ,
არ იცის, რომ „საკუთარი” თვითმმართველობა დაბა ნასაკირალის,
ნაგომრის და კიდევ რამდენიმე ტერიტორიულ ერთეულთან
საერთო ექნებათ. როცა ამას
გაიგებენ, მერწმუნეთ, ამ გეგმას
მხარს არ დაუჭერენ. შესაბამისად,
აუცილებელია საზოგადოებამ ამ
საკითხებზე წინასწარ იმსჯელოს,
ალტერნატიული ვარიანტებიც
განიხილოს და გადაწყვეტილება
ისე მიიღონ.
ჩვენს ალტერნატიულ პროექტში გუბერნატორს თვითმმართველობასთან რაიმე კავშირში
არ განვიხილავთ. ჩვენ მომხრე
ვართ, მუნიციპალიტეტში ავირჩიოთ მერი და საკრებულო
მაჟორიტარული წესით ისე,
რომ პარტიის წევრსაც შეეძლოს
მონაწილეობის მიღება და სა-

ინიციატივო ჯგუფსაც, პატარა
ქალაქში, თემში და სოფელში
მოსახლეობამ უნდა აირჩიოს
და თავისი დასახლების ცენტრში ჰყავდეს არჩეული წარმომადგენელი. საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებად
ტერიტორიაზე დღეს 3500-მდე
სოფელია, რომელიც 998 თემშია
გაერთიანებული; ანუ დაახლოებით 3-4 სოფელი ერთ თემშია
გაერთიანებული და მეტი რაღა
უნდა გაამსხვილონ?! დუშეთის
მუნიციპალიტეტში 380 სოფელი
14 თემშია გაერთიანებული,
ოზურგეთის რაიონის 210 სოფელი _ 40 თემში. სასოფლო თემების კიდევ უფრო გამსხვილება
დაუძლეველი ამოცანა იქნება და
მოსახლეობა ამას არ მიიღებს.
_ მაშინ რატომ დადგა რეფორმის ამ სახით გატარების
აუცილებლობა?
_ არ ვიცი, ამას ხელისუფლება
აკეთებს თუ ცალკეული ჯგუფი ხელისუფლებაში, თუმცა, ვხვდები,
რა არის ამის გასაღები; დღეს
საქართველოში საკრებულოებში
1720 ადგილია. თუ 2700 გახდება, ხომ უფრო გაიზრდება შანსი,
რომ ცალკეული პარტიები (კოალიციის დაშლის შემთხვევაში)
ამ საკრებულოებში მოხვდნენ?!
ან სულაც კოალიციის ერთიან
სიაში ხომ უფრო მეტი ადგილი
რჩება სავაჭროდ? ჩემთვის პირადად, ეს ყველაფერი მეორადია.
ჩემთვის მთავარია ადგილობრივი თვითმმართველობა ისე
მოეწყოს, როგორც მოსახლეობას უნდა და არა ისე, როგორც
ხელისუფლებას ან ცალკეულ
პარტიებს აძლევს ხელს. შემოთავაზებული სისტემა იმთავითვე
მყიფე იქნება და არ იმუშავებს.
ფრანგული ანდაზა ამბობს: კვერცხიდან გოგლი-მოგლის გაკეთებას ნებისმიერი შეძლებს, მაგრამ
გოგლი-მოგლიდან კვერცხი
არავის გაუკეთებია. ასე რომ,
ტერიტორიულ საკითხებთან დაკავშირებით დიდი სიფრთხილეა
საჭირო.
მთავრობის დადგენილებაში
არ წერია, რომ ეს პროექტი
საბოლოო ჭეშმარიტებაა. დადგენილებაში წერია, რომ პროექტი ძირითადად მოწონებულია.
ამიტომაც, საქართველოს პარლამენტმა აუცილებლად უნდა
გაითვალისწინოს თუნდაც ის
შენიშვნები, რაც ამ კოდექსის
მიმართ ეკონომიკის, იუსტიციის
და შს სამინისტროებს ჰქონდათ.
ვთვლით, ჩვენ მიერ წარმოდგენილი პროექტი უფრო მეტად
პასუხობს ამ შენიშვნებს, ვიდრე
ის, რაც თავად მთავრობამ დაამტკიცა. შესაბამისად, მოვუწოდებთ
საქართველოს პარლამენტს, არ
იჩქაროს სამთავრობო კანონპროექტის განხილვა, აცალოს
ალტერნატიულ პროექტს ხელმოწერების შეგროვება და ერთად
იმსჯელონ ორივე დოკუმენტზე.
მოამზადა
თამთა კაკაურიძემ

29 ნოემბერი, 2013 წ.

7

xtvb [fhfufekb

1 დეკემბერი შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა

ერთად დავამარცხოთ შიდსი
შიდსის პრობლემა უმწვავესია
მთელ მსოფლიოში. ოფიციალური
მონაცემებით, ამ განუკურნებელი
სენით 57 მილიონი ადამიანია
ინფიცირებული. მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები უამრავ დროს,
ენერგიასა და თანხებს ხარჯავენ
შიდსის პრობლემის საბოლოო
გადაწყვეტისათვის, მაგრამ ჯერაც
უშედეგოდ.
ისტორიული ცნობები: აივ
ინფექცია/შიდსი კლინიკურად პირველად აღწერეს აშშ-ში 1981 წელს,
როდესაც ჰომოსექსუალ მამაკაცთა
შორის ზედიზედ იქნა დიაგნოსტირებული იშვიათი დაავადებების
- პნევმოცისტური პნევმონისა და
კაპოშის სარკომის რამდენიმე შემთხვევა. ხოლო 1982 წელს, ოფიციალურად იქნა რეგისტრირებული
შიდსი, როგორც ახალი დაავადება.
1983 წელს შიდსის გამომწვევი
ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი
ერთდროულად აღმოჩენილი იქნა
პარიზში პასტერის ინსტიტუტში და
აშშ-ში. აივის წარმოშობის შესახებ
განსხვავებული ვერსიები არსებობს. ზოგიერთი მიიჩნევს, რომ
შიდსის გამომწვევი ვირუსი არ
არის ახალი - იგი ხანგრძლივად
არსებობდა აფრიკის ზოგიერთ
რეგიონში, ხოლო გლობალურად
გავრცელდა ბოლო პერიოდში,
რასაც ხელი შეუწყო აფრიკიდან
იაფასიანი სისხლის ექსპორტმა
ამერიკისა და ევროპის სისხლის
ბანკებში. ყველაზე გავრცელებული ვერსიის თანახმად, აფრიკის
კონტინენტზე მცხოვრები მაიმუნების
ზოგიერთ სახეობაში, ფართოდ იყო
გავრცელებეული შიდსის ვირუსის
წინამორბედი, რომელიც არ იყო
პათოგენური ადამიანებისთვის.
შემდგომ მუტაციისა ან/და სხვა
ფაქტორების შედეგად, მაიმუნის
ვირუსი გავრცელდა ადამიანებში.
ამ ვერსიის სასარგებლოდ მეტყველებს ის ფაქტი, რომ აღნიშნული
ვირუსი მაიმუნებში იწვევს შიდსის
კლინიკის მსგავს დაავადებას. კიდევ ერთი გავრცელებული ვერსიის
თანახმად, შიდსის ვირუსი ხელოვნურად შეიქმნა ამერიკის სამხედრო ლაბორატორიაში, როგორც
ბიოლოგიური იარაღი, მაგრამ ეს
ვერსია თავიდანვე ნაკლებ დამაჯერებელი იყო და ახლა მთლიანად
უარყოფილია.
არსებობს აივ ინფექციის
გადაცემის სამი ძირითადი გზა:
დაუცველი სქესობრივი კონტაქტით (პრეზერვატივის გარეშე)
აივ ინფიცირებულ პირთან;
ინფიცირებული სისხლით ინფიცირებული შეუმოწმებელი
სისხლის გადასხმა, ზიარი არასტერილური სამედიცინო (ნემსი, შპრიცი, სკალპელი, სხვ.) და კოსმეტოლოგიური (სამართებელი, ნუნების
მაკრატელი, ტატუირების ნემსი,
პირსინგის ნემსი, სხვ.) ინვენტარის
გამოყენება. ყველაზე ხშირად
გადაეცემა ნარკოტიკების ინექცი-

ური მოხმარებისას, აივ
ინფიცირებული სისხლით დაბინძურებული
ნემსებისა და შპრიცების
გამოყენებით.
ინფიცირებული დედიდან ბავშვზე, ორსულობის, მშობიარობის
და ძუძუთი კვების დროს.
შიდსის გამოკვლევა
რეკომენდირებულია ნებისმიერი ადამიანისათვის, თუმცა არსებობენ
ადამიანები, რომელთა
ინფიცირების რისკიც,
სხვებთან შედარებით
ბევრად მაღალია. ესენია:
ჰომოსექსუალისტები;
მეძავები, სქესობრივი გზით
გადამდები დაავადებით
სნეულები; ხშირი, შემთხვევითი სქესობრივი კავშირის მქონე პირები; ჰემოფილიით დაავადებულნი, B და C
ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებულნი.
შიდსის კლინიკური
მიმდინარეობა:
ვირუსის (აივ-ის) შეჭრის მომენტიდან აივ-ინფექცია შესაძლებელია რამდენიმე წელი გაგრძელდეს (3-10 წელი). ამ პერიოდში
ადამიანი ვირუსის მატარებელია,
შეუძლია ინფექცია სხვა ადამიანებს გადასდოს, მაგრამ არ აქვს
დაავადების ნიშნები. შემდგომ
თანდათან ვითარდება: არამოტივირებული ცხელება; ძლიერი
საერთო სისუსტე, წონაში კლება
სხეულის მასის 10%-ით და მეტი;
ოფლიანობა; ლიმფური კვანძების
გადიდება; ფაღარათი, სხვადასხვა სახის გამონაყარი კანსა და
ლორწოვან გარსებზე; თეთრი
ფერის ნადები ენაზე; გახანგრძლივებული ფილტვების ანთება,
რომელიც ძნელად ექვემდებარება
მკურნალობას; ართრალგია და
გენერალიზებული ლიმფადენოპათია. გარკვეული პერიოდის
შემდეგ იმუნიტეტის მნიშვნელოვანი
დაქვეითების ფონზე ვითარდება
სხვადასხვა ინფექციური და სიმსივნული დაავადებები. სადღეისოდ
აივ ინფექცია/შიდსის განკურნების
საშუალება არ არსებობს, მაგრამ
მიღწეულია უდიდესი პროგრესი
მის მკურნალობაში. დროულად
დაწყებული და სწორად შერჩეული
მკურნალობა თრგუნავს ვირუსის
რეპლიკაციას; ახანგრძლივებს
ინფიცირებულის სიცოცხლეს და
ანელებს დაავადების პროგრესირებას; სისხლში ვირუსის შემცირებით
ამცირებს დაავადების გადაცემის
რისკს; აუმჯობესებს პაციენტის სიცოცხლის ხარისხს.
დადასტურებულია, რომ შიდსის
ვირუსი არ გადაეცემა
აივ-ინფიცირებულთან:
ხელის ჩამორთმევით, შეხებით, ჩახუტებით, კოცნით;
დახველებით, ცემინებით;

საერთო საკვების ან ჭურჭლის გამოყენებით;
საერთო ტუალეტით ან აბაზანით სარგებლობით;
საცურაო აუზით
სარგებლობით;
კოღოსა, მწერების და ფრინველის
ნაკბენით;
 აივ ინფიცირებულთან ურთიერთობა
სამუშაო, საზოგადოებრივ და საყოფაცხოვრებო გარემოში;
 აივ ინფიცირებულთან ერთად მგზავრობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით.
შესაბამისად არ არის საშიში აივ
ინფიცირებულთან საუბარი, ხელის
ჩამორთმევა, დაავადებულის მიერ
გამოყენებული ჭურჭლით, თეთრეულით, ტუალეტით და აბაზანით
სარგებლობა.
როგორ ავიცილოთ თავიდან
აივ-ინფექცია?
მოერიდეთ შემთხვევით სქესობრივ კავშირებს, ან გამოიყენეთ
პრეზერვატივი. იყავით ერთგული
თქვენი სქესობრივი პარტინიორის;
ისარგებლეთ ერთჯერადი
ან სათანადოდ გასტერილებული
შპრიცით, ნემსით;
უარი თქვით ნარკოტიკების
მოხმარებაზე. ნარკოტიკების ინექციური მოხმარების შემთხვევაში არ
ისარგებლოთ საერთო შპრიცით;
აივ ინფიცირებული დედიდან
ბავშვზე შიდსის ვირუსის გადაცემის
რისკი 2%-მდე მცირდება თუ ორსულს ჩაუტარდება:
ანტირეტროვირუსული თერაპია;
საკეისრო კვეთა;
 სათანადო კონსულტაცია
ბავშვის ხელოვნურ კვებასთან დაკავშირებით.
აივ-ინფექცია შიდსის
გავრცელების ხელის შემწყობი
ფაქტორები საქართველოში
 ნარკომანიის ფართო გავრცელება;
 საქართველოს მეზობელ
ქვეყნებში შიდსის თვალსაზრისით
არასახარბიელო მდგომარეობა;
 სგგი-ს მაღალი პრევალენტობა;
 მოსახლეობის მზარდი მიგრაცია და ფართო საერთაშორისო
კონტაქტები;
 სამედიცინო პერსონალის
არასაკმარისი უნარ-ჩვევები ინფექციათა გადაცემის პროფილაქტიკის
საკითხებთან დაკავშირებით;
 პრეზერვატივებზე ტრადიციულად დაბალი მოთხოვნილება:
 აივ/შიდსის შესახებ მოსახლეობის ცოდნის დაბალი დონე;
ინფექციის გავრცელების სტატისტიკური მონაცემები
საქართველოში:
აივ ინფექცია/შიდსის პირველი შემთხვევა საქართველოში
1989 წელს გამოვლინდა. 2013 წლის
5 ნოემბრის მონაცემებით ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა
და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკულ ცენტრში
რეგისტრირებულია
აივ-ით ინფიცირების
4055 შემთხვევა 2978 მამაკაცი, 1077
ქალი, პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან
40 წლამდეა. შიდსი

განუვითარდა 2472 პაციენტს, 883
გარდაიცვალა. 2013 წელს გამოვლინდა 415 ახალი შემთხვევა,
მათგან 41 ბავშვია.

წითელი ლენტი: მსოფლიოში
მილიონობით ადამიანი ატარებს
წითელ ლენტს, როგორც აივ
ინფექცია/შიდსის პრობლემის გაზიარების სიმბოლოს. ეს ლენტი
1991 წელს შექმნა მხატვარმა
ფრანკ მურმა. წითელი ლენტი
გამოხატავს: სოლიდარობას მათ
მიმართ, ვისაც უშუალოდ შეეხო
შიდსის ეპიდემია, ვინც ცხოვრობს
აივ ინფექციით, მათ ახლობლებსა და მეგობრებს; პროტესტს
აივ ინფიცირებულთა და შიდსით
დაავადებულთა დისკრიმინაციის
და სტიგმის წინააღმდეგ; იმედს,
რომ მედიცინა სძლევს ვირუსს და
დაიცავს კაცობრიობას განადგურებისაგან.
სტიგმა - უძველესი წარსულიდან მოდის. იგი განისაზღვრება,
როგორც ადამიანისათვის დამახასიათებელი თვისება, რომელიც
„დისკრედიტირებას“ უკეთებს სხვების თვალში. აივთან ასოცირებული
სტიგმა და დისკრიმინაცია გლობალური მოვლენებია, ისინი გვხვდება მსოფლიოს ყველა ქვეყანასა
და რეგიონში. მათი წარმოშობის
მიზეზი მრავალგვარია. ეს არის
ამ დაავადების შესახებ არასრულყოფილი ინფორმაცია, სხვადასხვა
მითები ინფექციის გადაცემის გზების
შესახებ, ცრურწმენები. ოჯახი და საზოგადოება ხელს უწყობს სტიგმასა
და დიკრიმინაციას, ნაწილობრივ შიშით, ნაწილობრივ გულგრილობით
და ნაწილობრივ იმით, რომ უფრო
ადვილია დაადანაშაულო ის, ვინც
პირველი გახდა მსხვერპლი. აივ/
შიდსთან ასოცირებული სტიგმატიზაციისა და დისკრიმინაციის შიში
იწვევს იმას, რომ ეს ადამიანები თვითიზოლაციას მიმართავენ, რამეთუ
აღარ განიცდიან თავს საზოგადოების ნაწილად და არ შესწევთ უნარი
მიიღონ მხარდაჭერა, რომელიც
მათ ასე სჭირდებად. საშიშია არა
დაავადება, არამედ ადამიანების
დამოკიდებულება დაავადებულების
მიმართ. როცა არსებობს დისკრიმინაცია, ბევრს ურჩევნია, არ იცოდეს
საკუთარი აივ-სტატუსი და რა გასაკვირია ბევრისათვის ამ დიაგნოზის
გამხელა უფრო საშიშია, ვიდრე
თავად ვირუსი. დაავადება რამდენიმე წლის შემდეგ გამოვლინდება,
ხოლო აივ-სტატუსის გამჟღავნება
შეუქცევად შედეგებს მოიტანს.
დავიყვანოთ ნულამდე ანუ
„ნული“ - ახალ აივ ინფექციას;
„ნული“ - სიკვდილი შიდსის გამო;
„ნული“ - დისკრიმინაციას.
თათია ბლუაშვილი
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის
ექიმი-პროფილაქტიკოსი
ფოტოზე: ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის
ცენტრი შიდსის შესახებ საუბარს
ატარებს ლაშის საჯარო სკოლაში

ლევანის
ტკივილიანი
გახსენება

შვილო, ლევან! ერთი წელი გახდება,
რაც ჩვენს გვერდით აღარ ხარ. ძალიან
გვაკლიხარ შენს გამწარებულ დედ-მამას,
შენს ცოლ-შვილს, დას, დისშვილებს და
ახლო ნათესავებს, შენს დიდ სამეგობროს და ყველას, ვისაც შენთან შეეხება
ჰქონია. თბილი, ფაქიზი სულის, უსაზღვროდ კეთილი შვილი იყავი. გვტკივა
უშენობა, გვენატრები ტკივილამდე და
გვჯერა, რომ შენი უკეთილშობილესი
სული სიმშვიდეშია დამკვიდრებული. შენს
სახელს დავიწყება არ უწერია. ამ ქვეყნიდან უდროოდ წასვლა რჩეულთა ხვედრია და შენც იმიტომ აგირჩია უფალმა.
ენით აუწერელია შვილგარდაცვლილი დედის ტკივილი. შვილის სიკვდილზე მწარე და შემზარავი არაფერი ყოფილა ამ ქვეყანაზე. ტყუილი ყოფილა,
დრო იარებს კურნავსო. დრომ ეს იარები
უფრო მტკივნეული გახადა. უშენობის
ტკივილი უსაშველოა და დაუძლეველი.
შენ მოგიკვდეს დედა, რომელსაც
წუთისოფელმა ბევრი სევდა, დარდი
და ნაღველი არგუნა სიბერის ჟამს.
ყველას გვიყვარხარ, ყველას გვენატრები და ძალიან აკლიხარ შენს ოჯახს.
დედის ლოცვა და დედის ანთებული
სანთელი გინათებდეს ცათა სასუფეველს.
მშობლები ცემარი და ომარი
მაღრაძეები, ცოლ-შვილი, და, სიძე,
დისშვილები და ახლობლები

ნოდარ ტაბატაძის
ცრემლიანი
მოგონება

შვილის მოსაგონარს დედა არ უნდა
წერდეს, მაგრამ შენს ხვედრს ვერსად წაუხვალ და უბედური ბედის შერიგება გიწევს.
შვილო, ჩემო ერთადერთო შვილო,
ჩემო მოუნელებელო ტკივილო. არ
შემიძლია სიტყვებით გამოვთქვა ჩემი
გულისტკივილი და ტანჯვა, რაც შენი
დაკარგვით განვიცადე. მეხის გავარდნა
იყო ჩემთვის და ჩემი მეზობლებისთვის
შენი უეცარი გარდაცვალება. 7 წელი
გავიდა მის შემდეგ და დღესაც ვერ გამიაზრებია, რომ შენი სახლის კარებს არ
შემოაღებ და არ დამიძახებ - „დედა, სახლში ხარ“ - ეს სიტყვები მუდამ თან მდევს
და ძილშიც ჩამესმის „დედა, სადა ხარ“.
ვაი, შენს უბედურ დედას, ერთადერთი შვილის დამკარგავს შვილო,
ნოდარ. მოგიკვდეს დედა, რა უკუღმართად შემომიბრუნდა წუთისოფელი.
მე უნდა მოვდიოდე შენს საფლავთან?
შვილო ნოდარ! 29 ნოემბერი შენი
დაბადების დღეა. ბედნიერი იყო ეს
დღე ჩემთვის, მაგრამ უკვე მე-8 წელია,
ამ დღეს უბედური დედაშენი შენს სამარადისო სამყოფელთან აღვნიშნავ შენს
საყვარელ ხალხთან ერთად. აგინთებ
სანთლებს. მანდ მოგილოცავ დაბადებიდან 52-ე წლისთავს და ვილოცებ
შენი ლამაზი და სპეტაკი სულისათვის.
ნათელში გამყოფოს ღმერთმა, შვილო. დედის ანთებულმა სანთელმა გაგინათოს გზა სამუდამო სასუფეველში.
შენი მარტოდ მიტოვებული
დედა თინა ამანათოვი
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ვულოცავთ სიკეთითა და გულისხმიერებით გამორჩეულ ქალბატონს,
ჩვენს მეგობარს ნორა შერგელაშვილს დაბადებიდან 75 წლის იუბილეს. ვუსურვებთ ჯანმრთელობას,
დღეგრძელობას და სიხარულს
თავის დიდ ოჯახთან ერთად.
ხარაგაულის რაიონული გაზეთის
70-იანი - 90-იანი წლების სტამბისა
და რედაქციის კოლექტივი

***

ვულოცავთ ხარაგაულის რესურსცენტრის ხელმძღვანელად
დანიშვნას ჩვენი სკოლის ყოფილ
მოსწავლეს, თავის საქმიანობაში
წარმატებულ პიროვნებას დავით
კიკნაძეს. ვუსურვებთ მას ჯანმრთელობას, ბედნიერ სიცოცხლეს
და უფლის მფარველობას თავის
საუკეთესო ოჯახთან ერთად.
ხარაგაულის წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის
გიმნაზიის პედკოლექტივი და
ტექპერსონალი

***

ვულოცავთ ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულებს სალომე ჭიპაშვილსა და ვალერი ჭიპაშვილს
მაგისტრატურაში ჩაბარებას და
100%-იანი გრანტის მოპოვებას. ვუსურვებთ მათ შემდგომ წარმატებებს.
ბაზალეთის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი

***

ვულოცავთ ჩვენს მეგობარს და
კოლეგას, ხუნევის ტერიტორიული
ორგანოს რწმუნებულს კონსტანტინე ლომიძეს ბედნიერებას. ვუსურვებთ მეუღლესთან - ნანა გელაშვილთან ერთად ულევ სიხარულს,
სიყვარულს, ღვთის წყალობას და
ლამაზ მომავალს.
ვარლამ ჭიპაშვილი,
ბერიკა ტალახაძე

***

ბატონო დავით, დიდი სიყვარულითა და პატივისცემით გილოცავთ
ხარაგაულის საგანმანათლებლო
რესურცენტრის უფროსად დანიშვნას და დაბადების დღეს. გისურვებთ
ჯანმრთელობას, დიდხანს სიცოცხლეს თქვენს საყვარელ ოჯახთან და
კეთილისმსურველებთან ერთად.
უფალმა არ მოგაკლოთ თქვენთვის
ჩვეული შემართება, ძალა და ენერგია. ყოველი დღე ბედნიერი იყოს
თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის.
ხიდრის საჯარო სკოლის
თანამშრომლები

***

ბატონ ვიტალი მეტრეველსა და
ქალბატონ ნანა ხიჯაკაძეს ვულოცავთ შვილიშვილის, ნანას ამქვეყნად
მოვლინებას. ვუსურვებთ პატარა
ქალბატონს გაზრდილიყოს ჯანმრთელი, ბედნიერი, საამაყო ქართველი.
სოციალური მომსახურების
სააგენტოს ხარაგაულის
განყოფილება

***

ვულოცავთ ენვერი ჩადუნელსა
და მზია ტაბატაძეს შვილების
- ჯიმი ჩადუნელისა და რიტა
ბაქრაძის ბედნიერებას. ვუსურვებთ
ახალშეუღლებულებს ტრადიციული
ქართული ოჯახის შექმნას, ულევ
სიყვარულს, სიხარულსა და შვილთა
სიმრავლეს. ყოველი დღე მათთვის
მზის სხივით გაბრწყინებული და
ღვთის მადლით გამდიდრებული
ყოფილიყოს.
დათო ჩადუნელი ოჯახით

***

ჩემს ორ უსაყვარლეს და უნიჭიერეს ადამიანს - ძმას - ვახო მაქაძეს და ბიძაშვილს ანი მდინარაძეს
ვულოცავ დაბადების დღეს (23 და 24
ნოემბერი). ვუსურვებ მათ სიხარულს,
კარგ სწავლას და წარმატებებს. წმინდა გიორგი იყოს თქვენი მფარველი.
მარიამ მაქაძე

***

ვულოცავთ ციური სულამანიძის
დიდ ოჯახს შვილიშვილის შეძენას.
ვუსურვებთ ლაზარე ზაქარაიას ჯანმრთელობას, სიხარულს, ბედნიერ
ბავშვობას და ლამაზ მომავალს.
ხარაგაულის N 2 საჯარო
სკოლის პედკოლექტივი და
ტექპერსონალი

vSFDFHB HTLFMNJHB
kfehf ujujkf't
593 900 501
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ლეღვანში წმიდა გიორგის სახელობის
ტაძარი იკურთხა

ვულოცავთ მანანა კიკვაძეს და
სერგო მაღრაძეს ნანატრი შვილიშვილის დაბადებას. ვუსურვებთ
პატარა ვაჟკაცს ბედნიერ ბავშვობას,
უღრუბლო ზეცას, ჯანმრთელობას.
უფალი ფარავდეს მუდამ.
ლეღვანის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი, ტექპერსონალი,
მოსწავლეები და მშობლები

***

ვულოცავთ ბატონ დავით კიკნაძეს ხარაგაულის რესურსცენტრის
უფროსად დანიშვნას. ვუსურვებთ
ჯანმრთელობას და წარმატებებს.
უფალი გფარავდეთ.
წყალაფორეთის საჯარო
სკოლის დირექცია და
პედკოლექტივი

***

ვულოცავთ გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს ბატონ გიორგი
გველესიანს, ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, ულევ სიხარულს და ღვთის
წყალობას თავის ლამაზ ოჯახთან
ერთად. კვლავაც სიკეთისთვის
სამსახურში დახარჯულიყოს თქვენი
დიდბუნოვანი, ამაყი სულის ულევი
სითბო, ბატონო გიორგი!
წყალაფორეთის საჯარო
სკოლის პედკოლექტივი

***

ჩვენ ყოფილ მოსწავლეს, ჩვენი
მეგობრის შვილს, კონსტანტინე
ლომიძეს ვულოცავთ ბედნიერებას.
ვუსურვებთ ახლადშეძენილ მეუღლესთან ერთად ულევ სიხარულს,
უზღვავ სიყვარულს და წარმატებებს.
ღმერთი ჰფარავდეს თქვენი სიყვარულით შექმნილ ოჯახს და დედის
ლოცვა შეგეშველოს ყველა კეთილ
საქმეში!
ხუნევის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი

გიორგობას ლეღვანში, ქვიანთის
უბანში, ახალაგებული ჯვარგუმბათოვანი ტაძარი მარგვეთისა და უბისის
ეპისკოპოსმა მეუფე დიმიტრიმ (კაპანაძე) სასულიერო პირებთან ერთად
აკურთხა. ტაძრის მშენებლობა ამ
სოფლის მკვიდრმა, საზღვარგარეთ
მოღვაწე ბიზნესმენმა გიორგი შარიქაძემ დააფინანსა. მან, როგორც მეუფემ
აღნიშნა, ეკლესიის აგებით მშობლების
ანდერძი შეასრულა.
ლეღვანში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ასობით ადამიანმა
მოიყარა თავი. ტაძრის კურთხევას
სადღესასწაულო წირვა მოჰყვა. ყვე-

ყურადღება!

***

60 წლის იუბილეს ვულოცავთ
ქალბატონ მარინა პავლაძეს. ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას, დიდხანს სიცოცხლეს,
უფლის მფარველობას საყვარელ
ოჯახთან ერთად.
ბორის საჯარო სკოლის
თანამშრომლები

***

ენვერი ჩადუნელს და მზია
ტაბატაძეს ვულოცავთ ვაჟიშვილის
ჯიმი ჩადუნელის ბედნიერებას.
ჯიმისა და რიტას ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, შვილთა სიმრავლეს და
უფლის მფარველობას.
ციური ჩადუნელი და ჭიჭიკო
წიქარიშვილი ოჯახით

***

ვულოცავთ ელზა გოცაძეს და
ტარიელ ჭანკოტაძეს შვილების
ნინო ჭანკოტაძის და სოსო გიორგაძის, ქრისტინა ქაშიბაძის და
გიორგი ჭანკოტაძის გაბედნიერებას.
ახლადდაქორწინებულებს ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, სიხარულს,
სიყვარულს, შვილთა სიმრავლეს,
ლამაზი ქართული ოჯახების შექმნას.
ღმერთი იყოს მათი მფარველი
ბორის საჯარო სკოლის
თანამშრომლები

***

ვულოცავთ დაბადების დღეს
გიორგი გრიგალაშვილს. ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას
და გახარებას. გაზრდილიყოს სასახელო ვაჟკაცი.
მშობლები, ბებია, ბაბუა და დეიდა

redaqtoris moadgile

nino kapanaZe
593 35 65 80

თაTamTa gogolaZe
555 57 45 78

დიზაინერი
557 10 20 47

ვიბარებ ჯართს მაღალ ფასად. იკითხეთ დემური. დაინტერესებულმა პირებმა დარეკეთ:
555 29 56 08.

ვეტერანთა საყურადღებოდ!
მივმართავთ სამამულო ომის, საქართველოს მთლიანობის, უცხო ქვეყნების ბრძოლების მონაწილეებს და
მათთან გათანაბრებულ პირებს, რომლებმაც დღემდე ვერ მოახერხეს წლიური საწევროს 2 (ორი) ლარის
ჩარიცხვა. ჯერ კიდევ წინ ერთი თვე აქვთ ამისათვის. თანხის ჩარიცხვა შეგიძლიათ ბანკში ან ჩვენს ოფისში
მისამართზე - სოლომონ მეფის ქ. N48.
ვეტერანთა კავშირი
ულინა კაციტაძე, ჟენია ხარაძე,
მერი ჭიპაშვილი თანაუგრძნობენ გულო ტაბატაძეს მეუღლის,
მანაველ, უშანგი, მერი და მამია
ტაბატაძეებს სიძის
გურამ ლაცაბიძის
გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის
ოჯახს.

თამაზი ჭიპაშვილი ოჯახით
ღრმა მწუხარებით იუწყება, რომ
გარდაიცვალა
თამუნა მაისურაძე
და თანაუგრძნობს ქეთინო დევდარიანს და ამირან მაისურაძეს
შვილის, თეონა და ზვიად მაისურაძეებს დის, სოფო ჭიპაშვილს
მულის გარდაცვალების გამო.

ლეღვანის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი თანაუგრძნობს
დალი არევაძეს ბიძის
ოთარ არევაძის
გარდაცვალების გამო.

სიმამრი მანაველი, ცოლისძმები უშანგი, მამია, ცოლისდა მერი
ტაბატაძეები ოჯახებით იუწყებიან,
რომ გარდაიცვალა სიძე
გურამ ლაცაბიძე
და სამძიმარს უცხადებენ ოჯახს
ძვირფასი ადამიანის დაკარგვის
გამო.
დაიკრძალა თბილისში 24
ნოემბერს.

ლეღვანის საჯარო სკოლის
მე-12 კლასის მოსწავლეები თანაუგრძნობენ დამრიგებელ ლუიზა
ვეფხვაძეს დედის
ნათელა დეკანოსიძევეფხვაძის
გარდაცვალების გამო.
ომარი, ოთარი, თემური, მურმანი, ეკა, ვაჟა, გია, ვალოდია
მაღრაძეები, ქეთინო შარიქაძე
ოჯახებით თანაუგრძნობენ კარლო
და ემზარი ხვედელიძეებს დისა და
მამიდის
ვენერა ხვედელიძე-შველიძის
გარდაცვალების გამო.

შოთა ლომიძე
shotiko@lomidze.info

ი/მ „თემურ კურტანიძე“ აცხადებს კონკურსს ავტოგასამართი სადგურის ოპერატორის
თანამდებობაზე.
მსურველები დაგვიკავშირდნენ ტელეფონით 571 05 50 80.

5 დეკემბერს რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი ხარაგაულის გამგეობის დარბაზში გამართავს
პრემიერას ლიტერატურული სპექტაკლისა „ლევილის მთაწმინდა“,
რომელიც ეძღვნება ლევილის სასაფლაოზე დაკრძალულ ქართველებს. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
ლიტერატურული თეატრი 3 დეკემბერს, 15 საათზე, წყალტუბოში
გამართავს ოტია იოსელიანისადმი მიძღვნილ საღამოს „ჩვენი ოტია.“
რეზო თაბუკაშვილის სახელობის
სახალხო ლიტერატურული თეატრი

***

ვულოცავთ ჩვენს ძვირფას მეგობრებს საბა ებანოიძეს და ანა მეიფარიანს, პატარა დაიკოების თამარისა
და ხატიას ამქვეყნად მოვლენას.
ვუსურვებთ მათ ჯანმრთელობას,
სასახელო ქალებად გაზრდას, ცხოვრებას მშვიდობიან საქართველოში.
შეწეოდეთ დედა ღვთისა და უფლის
მფარველობით ეცხოვროთ დიდხანს
თავიანთი ოჯახების გასახარად და
საბედნიეროდ.
წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის
გიმნაზიის მე-5 კლასის
მოსწავლეები, მოსწავლეთა
მშობლები და კლასის
ხელმძღვანელი მანანა კიკნაძე

ლა ერთსულოვნად აღნიშნავდა, რომ
სოფელში ტაძრის ამოქმედება ხელს
შეუწყობს საეკლესიო ცხოვრების გაძლიერებას.
წირვის შემდეგ მეუფე დიმიტრიმ (კაპანაძე) მრევლს გიორგობის ბრწყინვალე
დღესასწაული მიულოცა და აღნიშნა,
რომ წმიდა გიორგის ცხოვრება ძალიან
ჰგავს ქართველი ერის ცხოვრებას. მან
დიდი მადლიერებით მოიხსენია გიორგი
შარიქაძე და ბრძანა, რომ ტაძრის აშენება
უდიდესი საქმე და დიდი მადლია. მეუფემ
რობიზონ შარიქაძის თამადობით დალოცა ყველა, ვინც წვლილი შეიტანა ტაძრის
მშენებლობაში.

ტაძრის კურთხევაზე ბათუმისა და
ლაზეთის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და
კანადის მიტროპოლიტი დიმიტრი (შიოლაშვილი) იმყოფებოდა. მეუფეს
თქმით, ყველაზე დიდ ცოდვად ითვლებოდა უფლის სახლის ხელყოფა.
„დღესაც ლეგენდებად დადის ხალხში,
თუ რა უბედურება დაემართა იმ ოჯახებს,
რომელთაც დაანგრიეს ტაძრები. ამის
საპირისპიროდ ერთ-ერთი ყველაზე
დიდი სათნოება ტაძრის მშენებლობაა.
მინდა დავლოცო ამ ტაძრის ამშენებელი,
რომელმაც აღასრულა ღვთის ნება.“
მეუფე დიმიტრიმ ხარაგაულელებს
ახალი მღვდელმთავრის დადგენა
მიულოცა. მისი თქმით, ამას მრავალი
წელია იმსახურებდა მარგვეთის ეპარქიის მრევლი. „მეუფე დიმიტრი ერთერთი ღირსეული სასულიერო პირია
ქართულ ეკლესიაში, - აღნიშნა მეუფემ,
- აქ მომიყვანა თქვენდამი პატივისცემამ, თქვენი ახალი მღვდელმთავრისა
და თქვენი თანასოფლელის, მამა პეტრეს (ყრუაშვილი), სიყვარულმა. მამა
პეტრემ ამერიკაში შექმნა ვაშინგტონის
თამარ მეფის სახელობის სამრევლო,
ფილადელფიის წმიდა გიორგის სახელობის სამრევლო. ახლა ნიუჯერსში
მსახურობს. დიდ საღვთო და საშვილიშვილო საქმეებს აკეთებს.“
სასულიერო პირებმა გიორგი შარიქაძე ბიბლიით დაასაჩუქრეს.
ნინო კაპანაძე

ჯემალი კვირიკაშვილი, ავთო
ჭიპაშვილი, მამია ლომსაძე, გურამ
გოგია, ეთერ ლომსაძე ოჯახებით
დიდი მწუხარებით თანაუგრძნობენ
ქეთინო დევდარიანს და ამირან
მაისურაძეს შვილის, თეონა და
ზვიად მაისურაძეებს დის, სოფო
ჭიპაშვილს მულის
თამუნა მაისურაძის
გარდაცვალების გამო.

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

ციცო, ვიტალი ხარაძეები თანავუგრძნობთ მაია მჭედლიძეს
დედის, დათო ხარაძეს სიდედრის,
გვანცასა და დათოს ბებიის
ნელი მჭედლიძის
გარდაცვალების გამო.
ლეღვანის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი, ტექპერსონალი
და მოსწავლეები თანაუგრძნობენ
ლუიზა ვეფხვაძესა და სოსო ცხვედაძეს დედისა და სიდედრის
ნათელა დეკანოსიძევეფხვაძის
გარდაცვალების გამო.
უახლოესი მეზობლები: ნოდარი ბაბლიძე, არჩილ ზირაქაძე,
ზვიადი ხარაძე, თამაზი სახვაძე,
ზურაბ დვალი, რომანი, როსტომი, ბიჭიკო, დათო, შალვა, ხვიჩა,
ამირანი, ავთო, ბონდო, გიული,
ივანე, ალექსი, თამაზი, ლეილა,
ვახტანგი, გოჩა, გრიგოლი ტაბატაძეები ოჯახებით ღრმა მწუხარებას
გამოთქვამენ
დავით შოთას ძე პაპავას
გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებენ განსვენებულის
ოჯახს.
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