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დღეს
ნომერშია
მორიგი საბიუჯეტო
ცვლილება
ადგილობრივ
ბიუჯეტში
2 გვ.
ნოემბერსა და
დეკემბერში
პრემიის სახით
61 080 ლარი გაიცა
2 გვ.

ხარაგაულში
ამბულატორია
შენდება

3 გვ.

კვალი ნათელი

3 გვ.

ექიმის საუბარი

განცხადებები

3 გვ.

4 გვ.

აბიტურიენტთა
საყურადღებოდ!
ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისათვის რეგისტრაცია 10 თებერვლიდან დაიწყო და 17 მარტამდე გასტანს.
რეგისტრაციას აპლიკანტები შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული
ცენტრის ვებგვერდზე (www.naec.
ge; online.naec.ge). გაივლიან.
იქვე იხილავთ ინსტრუქციას და
დეტალურ ინფორმაციას. აბიტურიენტთათვის განკუთვნილი ცნობარი დაიბეჭდება გაზეთში „ახალი
განათლება.“
სახელმწიფო წელსაც დააფინანსებს ბაკალავრიატის გარკვეულ მიმართულებებს (შესაბამის
პროგრამებზე ჩარიცხულები ისწავლიან უფასოდ). სასწავლებლების
და მიმართულებების (პროგრამების) ნუსხა გამოქვეყნდება
დამტკიცებისთანავე განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტროსა
(www.mes.gov.ge) და შეფასებისა
და გამოცდების ეროვნული ცენტრის (www.naec.ge) ვებგვერდებზე.
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როგორი ქვეყანაა ყველაზე ბედნიერი
ხარაგაულის №1 საბავშვო
ბაღში ათ თებერვლამდე გაგრძელდა ოთხდღიანი ტრენინგი,
რომელშიც მონაწილეობდნენ
საბავშვო ბაღების აღმზრდელები,
აღმზრდელის თანაშემწეები, ექთნები, მზარეულები, ბაღის გამგეები
და საბავშვო ბაღში მუშაობით
დაინტერესებულები.
ტრენინგი ჩაატარეს სკოლამდელ დაწესებულებათა გადამზადების, სემინარებისა და
ტრენინგების ცენტრის წარმომადგენლებმა.
ხარაგაულის №1 საბავშვო
ბაღის 4-5 წლიანი ჯგუფის აღმზრდელი ია შარიქაძე წლების მანძილზე სკოლის მასწავლებლად
მუშაობდა. ამ ტრენინგით კი გაეცნო საბავშვო ბაღის პროგრამაში
სიახლეებს.
ვარძიის საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ნანა სიხარულიძე
ამბობს, რომ ამ ტრენინგით მეტ
გამოცდილებას იძენს; იღრმავებს ცოდნას საიმისოდ, რომ
უფრო საინტერესოდ იმუშაონ
აღსაზრდელებთან. „ამ ტრენინგით გამიადვილდება ბავშვებთან
ურთიერთობა. სასურველია, ასეთი
ტრენინგები კიდევ ჩატარდეს.“
ტრენინგის მონაწილე სოფელ
ზვარედან ჟანა ღონღაძე მოხარულია, რომ ეს ტრენინგი გაიარა, რადგან სურს მიიღოს მეტი
გამოცდილება და იყოს კარგი
სპეციალისტი.
ტრენერი, სკოლამდელ დაწესებულებათა გადამზადების, სემინარებისა და ტრენინგების ცენტრის
დირექტორი თეონა ქემაშვილი
ამბობს: „კარგია, რომ ტრენინგში
დამწყებ აღმზრდელებთან ერთად
საბავშვო ბაღში მუშაობის დაწყებით დაინტერესებული პირებიც
ჩაერთვნენ. საბავშვო ბაღებში
ვაკანსიების არსებობის შემთხვევაში მოსაძებნი აღარ იქნება
კვალიფიციური კადრები. ტრე-

ნინგის მონაწილეები მიიღებენ
სერტიფიკატებს.
მსმენელთა აუდიტორია ძალიან კარგია. მათ ჩაუტარდათ
ტრენინგები ინკლუზიურ ბავშვებთან ურთიერთობაზე, ზოგადფსიქოლოგიურ სწავლებაზე, მეთოდოლოგიასა და მართვაში.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა თანამშრომლების ტრენინგი საჭირო და აუცილებელია.
ზოგადად, ქვეყანა, სადაც კარგად
უვლიან ბავშვსა და მოხუცს, ყველაზე ბედნიერია.“
ეთერ კიკნაძის სახელობის
ხარაგაულის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების
დირექტორი ირმა სებისკვერაძე
ამბობს, რომ საბავშვო ბაღის
დანიშნულებაა აღსაზრდელების
სრულყოფილად მომზადება სკოლისათვის. „შარშან ჩვენს გაერთიანებას შეემატა სამი ახალი საბავშვო ბაღი ლეღვანში, ვახანსა და
ვარძიაში. ახალგახსნილ საბავშვო
ბაღებში შევარჩიეთ კვალიფიციური კადრები, თუმცა საბავშვო ბა-

ღის პროგრამა შეიცვალა. ამიტომ
გადავწყვიტეთ, მათთვის მიგვეცა
ახლებური განათლება.
ტრენინგში მონაწილეობდა 65
მსმენელი. მათგან 16-მა გაიარა
კვების პროგრამა, დანარჩენებმა - სასწავლო-სააღმზრდელო
პროგრამა. ბაღების გამგეებმა დამატებით გაიარეს მართვის კურსი.
ტრენინგში მონაწილე, საბავშვო ბაღში მუშაობით დაინტერესებულ პირებს, ვერ მივცემთ
გარანტიას,რომ ისინი აუცილებლად დასაქმდენიან სკოლამდელ სასწავლო დაწესებულებაში, მაგრამ როდესაც ჩვენ დაგვჭირდება კადრები, სწორედ
გადამზადებული მსმენელებიდან
შევარჩევთ.“
ეთერ კიკნაძის სახელობის
ხარაგაულის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანების
დირექტორის მოადგილე სასწავლო-სააღმზრდელო დარგში
თამარ ავალიშვილი ამბობს,
რომ ეს ტრენინგი ძალიან მნიშვნელოვანია საბავშვო ბაღისათვის.

„2013 წელს ჩვენი გაერთიანების
ყველა აღმზრდელმა და მათმა
თანაშემწეებმა გაიარეს ანალოგიური ტრენინგი. გაეცვნენ სკოლამდელი აღზრდის ადრეული
განვითარების სტანდარტებსა
და პროგრამას. მას შემდეგ, რაც
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში
გაიხსნა ახალი საბავშვო ბაღები,
აუცილებელი გახდა ტრენერების
განმეორებით მოწვევა. პირველი
დღეს ტრენინგი ჩაატარა მარინა
შოსტაკმა ინკლუზიური სკოლამდელი განათლების საკითხებზე.
მეორე დღეს მართვის საკითხებზე
ისაუბრა ტრენერმა ლეილა დვალმა. შემდეგ კი თეონა ქემაშვილმა
გაგვაცნო სიახლეები ახალ სასწავლო-სააღმზრდელო პროგრამაში.
სახელმწიფო და მშობელი ჩვენ
გვიკვეთავს სკოლამდელი ბავშვის
უნარებისა და შესაძლებლობების
განვითარებას. საბავშვო ბაღის
კურსდამთავრებული მზად უნდა
იყოს სკოლისათვის. ეს არის ჩვენი
უმთავრესი ამოცანა.“
თამთა გოგოლაძე

ხარაგაულში სასოფლო-სამეურნეო
ბარათების გაცემა დაიწყო

ხარაგაულის მუნიციპალი ტეტის სოფლებში 8 ათასამდე
ოჯახი სასოფლო-სამეურნეო

ბარათს მიიღებს ნიადაგის დასახნავად.
აღნიშნული ბარათები 9 თე-

ბერვალს გადასცეს ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის გამგებლის
წარმომადგენლებს ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფლის მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტოს წარმომადგენლებმა.
„მალე ჩამოვიტანთ აგრობარათებს, რომლებზეც დაირიცხება
ქულები,“ - ამბობს ლორენცო
ლემონჯავა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დარგობრივი
განვითარების სამმართველოს
მთავარი სპეციალისტი.
აგრობარათზე ქულები დაირიცხება მოსარგებლისთვის განკუთვნილი სარგებლის ღირებულების

შესაბამისად (1 ქულა უდრის
1 ლარს).
აგრობარათზე დარიცხული
ქულების მეშვეობით მოსარგებლე
შეძლებს სასუქის, სათესლე და
სანერგე მასალების, ასევე მცენარეთა მოვლის საშუალებების
შეძენას.
ლორენცო ლემონჯავას ინფორმაციით, უახლოეს ხანში მობილიზდება ტექნიკა. გაზაფხულის
დადგომისთანავე შპს „მექანიზატორი“ და სამუშაოს სხვა შემსრულებლები შეუდგებიან ხვნას.
სასოფლო-სამეურნეო ბარათის
გამოყენების წესი დეტალურადაა
აღწერილი ამავე ბარათზე.
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მორიგი ცვლილება ადგილობრივ ბიუჯეტში
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო დღეს მორიგ საბიუჯეტო ცვლილებას განიხილავს.
გამგეობიდან საკრებულოში წარდგენილი მოხსენებითი ბარათის
თანახმად, საბიუჯეტო ცვლილებას
იწვევს ის, რომ საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს დამატებით
გამოეყო 19,5 ათ. ლარი. აქედან
13,5 ათ. ლარი მიიმართება დაბა
ხარაგაულში არსებული ღია ესტრადისა და ცენტრალური პარკის
რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების შესასყიდად და 6,0 ათ. ლარი
ბორითი-მარიამწყარო-ღორეშის
გზის რეაბილიტაციის საპროექტო
დოკუმენტაციისა და საექსპერტო

მომსახურების შესასყიდად.
 მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შესულია ა(ა)იპ-ების მოთხოვნები 2015 წელს დამატებითი
თანხების მოთხოვნის შესახებ.
როგორც მოხსენებით ბარათშია
აღნიშნული, მუნიციპალიტეტის
ფინანსური შესაძლებლობებიდან
გამომდინარე, ამ ეტაპზე ვერ
ხერხდება მოთხოვნილი თანხების
სრულად გამოყოფა. ა(ა)იპ-ებს
გამოეყოფა დამატებით სუბსიდია
322,0 ათ. ლარის ოდენობით:
აქედან:
ა(ა)იპ ე. კიკნაძის სახ. სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებას - 114,0 ათ. ლარი
(მოთხოვნილი ჰქონდათ 284 630
ლარი მოქმედი საბავშვო ბაღების
სახელფასო ფონდის შესავსებად,
რემონტისთვის და ახალი ბაღებისა და ჯგუფების გასახსნელად);
ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკას - 23,0 ათ. ლარი (მოთხოვნილი ჰქონდათ 57 ათ. ლარი
ხელფასების გასაზრდელად ლიტერატურის შესაძენად);
ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბს
„ჩხერიმელა 2009” - 50,0 ათ.
ლარი (მოთხოვნილი ჰქონდათ
50 ათ. ლარი ხელფასებისთვის,
სპორტული ინვენტარისა და ფორმების, კვებისა და ტრანსპორტის
დაქირავებისთვის);
ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმი
- 6,0 ათ. ლარი (მოთხოვნილი
ჰქონდათ 23 700 ლარი მუზეუმში

ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად, ღონისძიებების ჩასატარებლად, დარაჯებისა და დამლაგებლის შტატების დასამატებლად);
ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი
- 10,0 ათ. ლარი (მოთხოვნილი
ჰქონდათ 25 ათ. ლარი);
ა(ა(ა)იპ კეთილმოწყობა - 26,0
ათ. ლარი, მათ შორის, პარკები
და სკვერების მოწყობა - 24,0 ათ.
ლარი და გარე განათება - 2,0
ათ.ლარი (მოთხოვნილი ჰქონდათ
60 ათ. ლარი);
ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი 22,0 ათ. ლარი (მოთხოვნილი
ჰქონდათ 54 260 ლარი კინოთეატრის შენობის კულტურის ცენტრისთვის 3 თვით უზუფრუქტით
გადაცემასთან დაკავშირებით);
ა(ა)იპ ხარაგაულის სპორტის
განვითარებისა და მართვის
ცენტრი - 12,0 ათ. ლარი (მოთხოვნილი ჰქონდათ 29 400 ლარი
შრომის ანაზღაურების, საოფისე
ტექნიკისა და სპორტული ინვენტარის შესაძენად);
ა(ა)იპ ხარაგაულდასუფთავება - 37,0 ათ. ლარი (მოთხოვნილი
ჰქონდათ 54 400 ლარი);
ა(ა)იპ „სათნოების სახლი”
- 6,0 ათ. ლარი (მოთხოვნილი
ჰქონდათ 15 ათ. ლარი კვების
პროდუქტების შესაძენად);
ა(ა)იპ ხალხური შემოქმედების
სახლი - 10,0 ათ. ლარი (მოთხოვნილი ჰქონდათ 25 ათ. ლარი);

ა(ა)იპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და შიგა
ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი
- 3,0 ათ. ლარი (მოთხოვნილი
ჰქონდათ 7 ათ. ლარი შრომის
ანაზღაურების, ტრანსპორტით
მომსახურებისა და სხვადასხვა
ხარჯისათვის);
ა(ა)იპ რ. თაბუკაშვილის სახ.
ლიტერატურული თეატრი - 3,0
ათ. ლარი (მოთხოვნილი ჰქონდათ 6 ათ. ლარი).
 გამგეობისგან საკრებულოსთვის წარდგენილ მოხსენებით
ბარათში აღნიშნულია, რომ გასული 2014 წლის პროექტების
დასასრულებლად საჭიროა 34,5
ათ. ლარი, მათ შორის სოფ. მაქათუბნის ხიდის დასრულება (რეგიონალური განვითარების ფონდი)
8,1 ათ. ლარი, სოფ. ზედუბნის
წისქვილის დასრულება 9,6 ათ.
ლარი, სოფ. ლეღვნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის
დასრულება 9,0 ათ. ლარი და
სოფ. კიცხში კლუბის რეაბილიტაციის დასრულება 7,8 ათ. ლარი.
 მუნიციპალიტეტში სოფლის
მეურნეობის შემდგომი აღმავლობისა და განვთარებისათვის,
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის
მიერ წარმოდგენილი პროექტების
ფარგლებში მუნიციპალიტეტს მიზანშეწონილად მიაჩნია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოს 5,1 ათ.

ლარი, მათ შორის 3,0 ათ. ლარი
თხილისა და კაკლის სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოსაწყობად
და 2,1 ათ. ლარი მემცენარეობის
მიმართულებით ნიადაგის ანალიზის ჩატარების დასაფინანსებლად.
 რელიგიის დაფინანსებისათვის გამოიყოფა 35,0 ათ. ლარი,
აქედან 30,0 ათ. ლარი მიიმართება ხარაგაულის საკათედრო
ტაძრის მშენებლობისათვის და 5,0
ათ. ლარი ხარაგაულში არსებული
სამლოცველოს დასახმარებლად.
 ტელერადიომაუწყებლობის
ხარჯების დასაფინანსებლად,
კერძოდ სხვადასხვა საინფორმაციო მომსახურების შესასყიდად,
გამოიყოფა 20,0 ათ. ლარი.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დამატებით ესაჭიროება 5,5 ათ.
ლარი, მ. შ. 4,0 ათ. ლარი ტრანსპორტის ხარჯებში ავტომობილების
რემონტისათვის და 1,5 ათ. ლარი
ელექტროენერგიის მიწოდების
მოსაწესრიგებლად;
 მუნიციპალიტეტის გამგეობას
ესაჭიროება 18,0 ათ. ლარი, მ.
შ. 7,0 ათ. ლარი ტრანსპორტის
ხარჯებში ავტომობილების რემონტისათვის და 11,0 ათ. ლარი
ინტერნეტის მოსაწესრიგებლად.
 შპს „ხარაგაული - 2011“-ის
სუბსიდირება იზრდება 6,5 ათ.
ლარით.
სულ ზემოთ ჩამოთვლილი
პროგრამების დასაფინანსებლად
საჭიროა 446,6 ათ. ლარი.

ნოემბერსა და დეკემბერში
პრემიის სახით 61 080 ლარი გაიცა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
გამგეობიდან მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, 2014 წლის
ნოემბერში პრემია გამგეობაში
დასაქმებულ 46 თანამშრომელზე
გაიცა, დეკემბერში - 28 თანამშრომელზე.
ნოემბერში საკრებულოში დასაქმებულ პირებს პრემია არ
აუღიათ. დეკემბერში პრემია საკრებულოს 8 თანამშრომელზე
გაიცა.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
გამგებელმა კობა ლურსმანაშვილმა პრემიიის სახით 2 650
ლარი მიიღო ნოემბერში და 2 650
ლარი - დეკემბერში. გამგებლის
პირველმა მოადგილე პაატა გოგოლაძემ და მოადგილეებმა - თეიმურაზ ჩხეიძემ და დავით დევდარიანმა ნოემბერსა და დეკემბერში
პრემიის სახით 1 300-1 300 ლარი
მიიღეს.
გასული წლის ბოლო თვეებში
პრემია ასევე მიიღეს ნანა გიორგაძემ (ნოემბერში - 810 ლარი,
დეკემბერში - 810 ლარი), მამუკა
კიკნაძემ (ნოემბერში - 500 ლარი,
დეკემბერში - 500 ლარი), ვლა-

დიმერ გელაშვილმა (ნოემბერში
- 1 000 ლარი, დეკემბერში - 1 000
ლარი), ნინო მაღლაკელიძემ
(ნოემბერში - 810 ლარი, დეკემბერში - 810 ლარი), ინგა ჭიპაშვილმა (ნოემბერში - 810 ლარი,
დეკემბერში - 810 ლარი), მალხაზ
ფხალაძემ (ნოემბერში - 1 000
ლარი, დეკემბერში - 1 000 ლარი),
ირინე ჩხეიძემ (ნოემბერში - 1 000
ლარი, დეკემბერში - 1 000 ლარი),
როინ გელაშვილმა (ნოემბერში 1 000 ლარი, დეკემბერში - 1 000
ლარი), კახაბერ გოლუბიანმა
(ნოემბერში - 1 000 ლარი, დეკემბერში - 1 000 ლარი).
გამგეობიდან მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, ნოემბერში
პრემია ასევე გაიცა გამგეობაში
დასაქმებულ შემდეგ თანამშრომლებზე:
900-900 ლარი პრემიის სახით
მიიღეს ნიკოლოზ ბირკაძემ, კახა
კვინიკაძემ, თამაზი ჭიპაშვილმა,
რევაზი სხილაძემ, პაატა ფცქიალაძემ, ზურაბ შუბითიძემ;
810-810 ლარი - ნელი მდივნიშვილმა და მაია ალავიძემ;
790-790 ლარი - გივი თავზა-

რაშვილმა და ინგა ბერაძემ;
560-560 ლარი - თამარ სულაქველიძემ, ქეთევან შარიქაძემ,
ნანული კვინიკაძემ, პეტრე შარიქაძემ, ხათუნა ტაბატაძემ, ზვიადი
ორჯონიკიძემ, მადონა დევდარიანმა, ნანა თხელიძემ, გიზო
მიქიაშვილმა, ნუგზარ კიკნაძემ და
ეკა რობაქიძემ;
540-540 ლარი - ლამარა მესხმა, მანანა გელხვიიძემ და ლალი
ჭიპაშვილმა;
520-520 ლარი - მირანდა შავიძემ და ნინო ხარაძემ;
450 ლარი - ბორის კიკნაძემ;
420 ლარი - დალი კამკამიძემ;
200-200 ლარი - გიორგი ხახალაშვილმა, ნუგზარ მესხმა,
გიორგი სახვაძემ, თამაზ სახვაძემ
და ზურაბ იჩქიტიძემ.
დეკემბერში პრემია ასევე გაიცა
გამგეობაში დასაქმებულ შემდეგ
თანამშრომლებზე:
1000-1000 ლარი პრემიის სახით მიიღეს ნანა კიკნაძემ, არჩილ
ლურსმანაშვილმა, ნიკოლოზ ვეფხვაძემ და ბესარიონ ჭიპაშვილმა;
810 ლარი - ინგა ლურსმანაშვილმა;

560-560 ლარი - სიმონ ლიპარტიამ და გრიგოლ ჭიპაშვილმა;
520 ლარი - დავით ჩადუნელმა;
500-500 ლარი - კონსტანტინე
პეტავამ, გიორგი გოგოლაძემ და
ბესიკ ავალიშვილმა;
380 ლარი - ლამარა მაღლაფერიძემ;
300-300 ლარი - მარინა ტაბატაძემ, მარინა მაღლაკელიძემ და

დარეჯან გლუნჩაძემ.
საკრებულოს თანამშრომლებიდან დეკემბერში პრემიის სახით
500-500 ლარი მიიღეს მარინა
კვინიკაძემ, ზაალი ორბელაძემ,
ხათუნა გურგენიძემ, ასმათი მაღრაძემ, გოჩა მაღლაფერიძემ, ქეთევან ლურსმანაშვილმა; 300-300
ლარი - ზინა ღონღაძემ და მარინა
გუმბერიძემ.

არასრულყოფილი ინფორმაცია გამგეობიდან
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მოვითხოვეთ
ინფორმაცია 2014 წლის ნოემბერდეკემბერში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მივლინებებზე, სასაუბრო
ბარათებსა და ავტომანქანების საწვავზე გაწეული ხარჯების შესახებ.
ვითხოვდით, რომ ინფორმაცია
სასაუბრო ბარათებსა და მივლინებებზე მოეწოდებინათ სახელობითი
სიით, ხოლო საწვავის შესახებ
- ავტომანქანების ნომრებისა და
სერიის მითითებით.

გამგეობიდან ინფორმაცია მივლინების შესახებ სახელობითი
სიით მოგვეწოდა, ხოლო ბარათებსა და საწვავზე შემდეგი სახით:
„2014 წლის ნოემბერ-დეკემბერში მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გაცემულია საწვავი და
სასაუბრო ბარათები: საწვავი
- ნოემბერში - 2 679 ლიტრი, დეკემბერში - 2 200 ლიტრი.
სასაუბრო ბარათები: ნოემბერში - 875 ლარი, დეკემბერში - 865
ლარი.“

აღსანიშნავია, რომ ამ დრომდე გამგეობა აღნიშნულ საკითხებზე ინფორმაციას ყოველთვის
სახელობითი სიით, მანქანების
სერიისა და ნომრების მითითებით
გვაწვდიდა. ამჯერად რა გახდა
ინფორმაციის სრულყოფილად
მოუწოდებლობის მიზეზი, ამ
საკითხის გასარკვევად გამგეობის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსს კახა გოლუბიანს
დავუკავშირდით. მან ჩვენთან
სატელეფონო საუბარში აღნიშნა,

რომ მოგვაწოდა ის ინფორმაცია,
რაც მან შესაბამისი სამსახურიდან მიიღო. „მითხრეს, რომ
ძალიან ბევრი საბუთია საძებნი
და ინფორმაციის გასაცნობად
მობრძანდით ადგილზე, არავითარი პრობლემა არ შეგექმნებათ. ძალიან ბევრი საქმე აქვთ
ბუღალტერიის განყოფილებაში
და შეიძლება ვეღარ მოიცალეს
მაგისთვის.“
 რაც შეეხება ინფორმაციას
მივლინებებთან დაკავშირებით,

ნოემბერ-დეკემბერში მივლინებისთვის 4 414 ლარი გაიცა.
2014 წლის ნოემბერში მივლინება გამგეობასა და საკრებულოში
დასაქმებულ 28 პირზე გაიცა.
მივლინებისთვის ნოემბერში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2 171
ლარია გაცემული. გასული წლის
დეკემბერში მივლინება 40 დასაქმებულ პირზე გაიცა. დეკემბერში
მივლინებისთვის 2 243 ლარია
გაცემული.
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ხარაგაულში
ამბულატორია
შენდება

ხარაგაულში, სამგლიის სერზე, ამბულატორიას სამშენებლო კომპანია შპს „აი-სი-ი-ეს“
აშენებს.
პროექტის მენეჯერის, გიორგი მორჩილაძის ინფორმაციით,
ამბულატორიის მშენებლობაზე
ხელშეკრულება 2014 წლის დეკემბერში გაფორმდა.
„შენობა შენდება მსუბუქი, რკინის კონსტრუქციით და სენდვიჩპანელებით, რომელსაც ჩვენი კომპანია აწარმოებს. კონსტრუქციის
პლუსია ის, რომ შენდება სწრაფად
და მარტივად. იმის გამო, რომ ხა-

რაგაულში სასწრაფად იყო ასაშენებელი ამბულატორია, გადაწყდა
ასეთი ტიპის შენობის აგება,“ - ამბობს გიორგი მორჩილაძე.
მისი თქმით, მშენებლობაზე 367
ათასი ლარი დაიხარჯება. პროექტი სამ თვეში უნდა დასრულდეს.
ვფიქრობთ, 26-27 მარტისთვის
ჩავაბარებთ,“ - ამბობს პროექტის
მენეჯერი.
გიორგი მორჩილაძის ინფორმაციით, მშენებლობაზე დასაქმებულია 12 პირი, - როგორც
ადგილობრივი მაცხოვრებლები,
ისე კომპანიის ძირითადი კადრები.

„ნიკოსა და თინას სიყვარული იყო ზღაპარი...“

„მხცოვანი ადამიანები როცა შეიტყობენ, ნიკო შველიძისა და თინა
კამკამიძის შვილიშვილი რომ ვარ,
დიდი სითბოთი, სიყვარულითა
და მადლიერებით იხსენებენ მათ.
ვამაყობ, რომ სამაგალითო ბებია
და ბაბუა მყავდა, - ამბობს თინათინ
კოტიშაძე, ხევის საზოგადოებრივი
ცენტრის თანამშრომელი.
ათეული წლების მანძილზე ხარაგაულელთა დიდი პატივისცემით
სარგებლობდნენ პროფესიონალი,
გულისხმიერი, თავდადებული ექიმები. მათ შორის გამორჩეულები იყვნენ
რესპუბლიკის დამსახურებული ექიმები თინა კამკამიძე და ნიკო შველიძე.
თინა კამკამიძე ასი წლის წინ

სიმსივნე, ისევე როგორც ნორმალური ქსოვილი, უჯრედებისაგან
შედგება, მაგრამ ნორმალური უჯრედებისაგან განსხვავებით სიმსივნურ უჯრედებს დაქვეითებული
ან სრულიად დაკარგული აქვთ
მომწიფების, დიფერენციაციის უნარი და ახასიათებთ განუსაზღვრელი გამრავლება, რის შედეგადაც
წარმოქმნილი სიმსივნური ქსოვილი
აზიანებს და არღვევს ირგვლივ
მდებარე ნორმალურ ქსოვილებსა
და ორგანოებს.
მიუხედავად იმისა, რომ კიბო
მსოფლიოში სიკვდილის ერთ-ერთი
წამყვანი მიზეზია, დღის წესრიგში
კიდევ არ დგას მისი პრიორიტეტულობის საკითხი. 2008 წელს
კიბოთი სიკვდილის 7.8 მილიონი
და დაავადების 12.7 მილიონი შემთხვევა დაფიქსირდა. დადგენილია,
რომ კიბოს შემთხვევების ზრდა,
სამწუხაროდ, განსაკუთრებით და-

ღარიხევში დაიბადა. ოთხი კლასის
განათლება ხარაგაულში მიიღო.
სკოლის დამთავრებისთანავე საბის
ოთხწლიან სკოლაში გაუშვეს მასწავლებლად.
სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტის წარჩინებით დამთავრების შემდეგ თინათინ კამკამიძე
თბილისის პირველ საავადმყოფოში
დანიშნეს თერაპიული განყოფილების ორდინატორად. მალე ხარაგაულის რაიონულ საავადმყოფოში
გადმოვიდა სამუშაოდ. ომის წლებში
სამხედრო ჰოსპიტალში მუშაობდა.
ომის დამთავრების შემდეგ კი კვლავ
მშობლიურ რაიონში დაუბრუნდა.
თინათინ კამკამიძის სახელს უკავ-

შირდება ხარაგაულში საშიში დაავადების - მალარიის დამარცხება.
მუშაობდა ხარაგაულის რაიონის
პარაზიტოლოგიური განყოფილების
გამგედ, რაისაავადმყოფოსა და პოლიკლინიკაში თერაპევტად.
1941 წელს დაამთავრა ნიკო
შველიძემ თბილისის სამედიცინო
ინსტიტუტი. ცოტა ხნით გორში მუშაობდა. 1942 წელს ომში გაიწვიეს.
მისი სანიტარული ასეულის მებრძოლები დღე და ღამეს ასწორებდნენ
დაჭრილების სასთუმალთან.
ნიკო შველიძემ 1944 წელს მკურნალ ექიმად დაიწყო მუშაობა ხარაგაულში. მუშაობდა ღორეშის, ხუნევის, ხევის, მოლითის, წიფის, კიცხის
საექიმო პუნქტების გამგედ; შემდეგ
რაიონის სანეპიდსადგურის მთავარ
ექიმად, ჯანმრთელობის განყოფილების გამგედ, პოლიკლინიკის გამგედ, პოლიკლინიკა-საავადმყოფოს
მთავარი ექიმის მოადგილედ.
1945 წელს შექმნეს ოჯახი ნიკო
შველიძემ და თინათინ კამკამიძემ.
სამი შვილი აღზარდეს, - ნიკო, გოჩა
და ლალი.
„ხარაგაულში პირველი მიკროსკოპი დედამ შემოიტანა, - გვიამბობს
თინა კამკამიძისა და ნიკო შველიძის
ქალიშვილი ლალი შველიძე, - დედას ყველა პაციენტი სოცრად ეცოდებოდა, ავადმყოფთან დაუყოვნებლივ
მიდიოდა მაშინაც კი, როცა არ იყო
ტრანსპორტი. მახსოვს, ერთხელ
ხარაგაულში ცხრა რესპუბლიკიდან
მოვიდნენ სპეციალისტები, ჯანდაცვის
მინისტრთან ერთად, რომ გასცნობოდნენ დედაჩემის, თინა კამკამიძის, გამოცდილებას, - თუ როგორ
დაამარცხა მალარია.
სულ სამედიცინო ლიტერატურას
კითხულობდნენ, ღამეებს ათენებდნენ.
მამა სამედიცინო თემებზე წერდა
ძალიან ბევრს. რაიონული გაზეთის

რედაქციის უსაყვარლესი ავტორი
იყო. რედაქციის პასუხისმგებელი
მდივანი ზაირა აბაშიძე ხშირად სტუმრობდა მამას.
სოფლის მეურნეობის საკითხებზეც წერდა იმიტომ, რომ მამა
მხოლოდ ექიმი არ იყო. უმაღლეს
სასწავლებელში ჯერ ბიოლოგიის
ფაკულტეტზე ჩაირიცხა და შემდეგ
გადავიდა სამედიცინო ფაკულტეტზე.
ეტყობა, ბიოლოგიური განათლება
და მიწის სიყვარული უბიძგებდა,
რომ ყანები და ვენახები გვქონოდა.
ყოველთვის პოულობდა დროს მათ
მოსავლელად. ნაკვეთები გვქონდა
და მეც დავყვებოდი ბაზალეთში,
ისლარსა და პატარა ხარაგაულში.
ჩვენ სიმინდს არ ვყიდულობდით.
ხარაგაულის სამედიცინო საზოგადოებამ დიდებულად აღნიშნა ნიკო
შველიძის დაბადებიდან 70 და საექიმო მოღვაწეობიდან 40 წლისთავი.
სადღესასწაულო სუფრას ზურაბ
გოლუბიანი თამადობდა. ზურაბის
დედა ნიკომ ამშობიარა. „ნიკო რომ
ამხელა ხელებს მომკიდებდა, ამაზე
მეტი რაღას გავიზრდებოდიო,“ იხუმრა თამადამ მაშინ, - თავად
ზურაბს მაღალი მამა ჰყავდა.
დედა და მამა პროფესიაზე ხომ
უზომოდ იყვნენ შეყვარებულები და
თავად ნიკოს და თინას სიყვარული
იყო ზღაპარი. დიდებულ სიყვარულს
ვარ შესწრებული!.. შვილს არ უნდა
გიკვირდეს, მაგრამ საოცარ ურთიერთობას ვგრძნობდი და ვხედავდი... მამა
ცუდად ხდებოდა და - ერმალაევიჩ, შენ
რომ რაიმე მოგივიდეს, მოვკვდები...
დედა რომ ცუდად გახდა, მამას
ვატყობდი, რომ ვერც ის იყო კარგად, - მიხაილოვნა, შენ რომ რამე
მოგივიდეს, ხომ იცი, არ ვიცოცხლებ
თავსო.“
1993 წელს ერთად გავიდნენ პენსიაში ქალბატონი თინა და ბატონი

„ჩვენ მას დავძლევთ“

აზარალებს მცირე და საშუალო
შემოსავლიან ქვეყნებს, რომლებსაც
უჭირთ ამ დაავადებასთან გამკლავება სოციალური და ეკონომიკური მიზეზების გამო. ყოველთვიურად 600
000 კიბოთი დაავადებული ადამიანი
იღუპება მაშინ, როდესაც ფატალური დასასრულის თავიდან აცილება
უმეტესწილად შესაძლებელია კიბოს
პრევენციის, ადრეული გამოვლენისა
და მკურნალობის პროგრამების
საშუალებით.
კიბოსთან ბრძოლის ყველაზე
ეფექტური ხერხი დაავადების პრევენციაა, რომლის უმარტივეს გზასაც
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება წარმოადგენს.
სწორი, დაბალანსირებული კვება
და კვების რაციონში განსაკუთრებით
ცხიმების მაღალი ხვედრი მნიშვნელოვნად ზრდის მსხვილი ნაწლავის
კიბოს განვითარების რისკს. საყლაპავისა და კუჭის კიბოს განვითარების

რისკი მაღალია იმ ჯგუფებში, ვინც
ჭარბად მოიხმარს დაკონსერვებულ,
შებოლილ და დამარილებულ
პროდუქტს. ჭარბად მოხმარებული
ალკოჰოლი ზრდის ღვიძლის კიბოს
განვითარების რისკს. მცენარეული
უჯრედისით მდიდარი საკვები, როგორიცაა ახალი ხილი, ბოსტნეული,
მწვანილი კუჭნაწლავისა და სხვა
ლოკალიზაციის კიბოს განვითარებისაგან დასაცავად ერთ-ერთი
საუკეთესო საშუალებაა.
კანის კიბო და მელანომა ყველაზე გავრცელებული სიმსივნეებია.
მათ განვითარებაში წამყვანი როლი
სხვა ფაქტორებთან ერთად მზის
გამოსხივება და კერძოდ ულტრაიისფერი სხივები წარმოადგენს.
კიბოს გამომწვევ ძირითად მიზეზთა
შორის თამბაქოს კვამლი ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი რისკ-ფაქტორია.
ფილტვის კიბოს განვითარებას ხელს
უწყობს თამბაქოს ინტენსიური წევა,

ხოლო მასში შემავალი კანცეროგენული (კიბოს გამომწვევი) ნივთიერებები ზრდის პირის ღრუს და საჭმლის
მომნელებელი სისტემების კიბოს
განვითარების რისკს.
2015 წლის კიბოს მსოფლიო
დღის სლოგანია „ჩვენ მას დავძლევთ“.
თუ ავირჩევთ ცხოვრების ჯანსაღ წესს: კიბოს სოციალური და
ეკონომიკური რისკ-ფაქტორების
შემცირება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება
წარმოადგენს ძირითად კომპონენტს გლობალური მიზნის მიღწევის
საქმეში, რომელიც გულისხმობს
არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობის 25%-ით შემცირებას
2015 წლისთვის.
თუ კიბოს ადრეულად გამოვავლენთ: კიბოს სკრინინგ პროგრამებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას შეუძლია მნიშვნელოვნად

კვალი ნათელი

ნიკო. „1993 წლის 27 დეკემბერს
წავიყვანე ხარაგაულიდან თბილისში,
- იხსენებს მათი ქალიშვილი ლალი,
- ხარაგაულში რომ მყოლოდნენ,
შესაძლოა მეტხანს ეცოცხლათ.
1996 წლის დეკემბერში მამა გარდაიცვალა, 1997 წლის ივნისში - დედა.“
თინათინ კოტიშაძე: -ბაბუას ყოველთვის ეცალა ჩემთვის. ძალიან
მიყვარს მინდვრის ყვავილები და მე
რომ გამხარებოდა, მათ დასაკრეფადაც კი მომყვებოდა. ვაჟკაცური ბუნების
იყო; ამავე დროს - გულთბილი და
გულკეთილი. შეეძლო სუფრის მართვა. ლიტერატურა და ხელოვნება
უყვარდა, თავადაც წერდა ლექსებს.
მუდამ ცდილობდა, ტკივილი იუმორით
გადაეტანა. ხშირად მიყვებოდა ამბებს.
ბებია უფრო ტკივილიანი ქალი იყო...
უდიდესი სითბო მივიღე მათგან.
ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ
მაქსიმუმი გაეკეთებინათ ჩემთვის.
ერთადერთი ოცნება ჰქონდათ, სამედიცინოზე ჩამებარებინა. მე კი
მომწონდა იურიდიული, თეატრალური და ჟურნალისტიკა. დღესაც რომ
ვკითხულობ მათ წერილებს, ვტირი.
ერთმანეთის პატივისცემა და სიყვარული ყველაზე მეტად მომწონდა მათში. ასეთი სიყვარული არსად მინახავს.
უმძიმესი გამოდგა ჩემთვის ბაბუას
გარდაცვალება. ბებია ლოგინად
იყო ჩავარდნილი და ერმალაევიჩი
უკანასკნელ გზაზე ვერ გააცილა.
ცრემლს არ დაგანახებდა, ღამით
ჩუმად ქვითინებდა ბებია... თინა 82
წლის იყო, ნიკო - 86 წლის.
დღესაც ჩემი კლასელები იხსენებენ, - რა დაგვავიწყებს, თინი,
ხელკავით რომ დაბაჩუნობდნენ
თბილად და ტკბილად. ასეთები იყვნენ ოჯახშიც.
მათ გამო ყველა მოხუცი დღესაც
განსაკუთრებით მიყვარს...
ლაურა გოგოლაძე

შეამციროს კიბოს ტვირთი ყველა
ქვეყანაში.
თუ მკურნალობას ყველასათვის
ხელმისაწვდომს გავხდით: ყველა
ადამიანს აქვს კიბოს ხარისხიანი და
ეფექტური მკურნალობის უფლება,
გეოგრაფიული ადგილმდებარეობისა თუ სოციალურ-ეკონომიკური
პირობების მიუხედავად.
თუ მაქსიმალურად გავაუმჯობესებთ სიცოცხლის ხარისხს:
კიბოსზე მოქმედების შედეგების
გაცნობიერება ადამიანის ემოციურ,
გონებრივ და ფიზიკურ კეთილდღეობაზე, და შემდგომ ამ შედეგებზე რეაგირება მაქსიმალურად
გააუმჯობესებს პაციენტების, მათი
ოჯახის წევრებისა და მომვლელების
სიცოცხლის ხარისხს.
თათია ბლუაშვილი
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
დაცვის ცენტრის ექიმიპროფილაქტიკოსი
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სანტექნიკის მაღაზია „სარკის
სახლი“ გთავაზობთ

რამაზ ბრეგვაძის მოსაგონარი
დრო ყველაფრის მკურნალიაო,
ამბობენ. ჩვენს შემთხვევაში ეს გამონათქვამი უაზროდ მეჩვენება იმიტომ,
რომ რაც დრო გადის, უფრო მიმძაფრდება ტკივილი, რომელიც შენმა
მოულოდნელმა გარდაცვალებამ მოგვაყენა. ძალიან ძნელია, - ელი და თან
იცი, რომ ის აღარ მოვა. სიზმარივით
სწრაფად გაირბინა ჩვენი ერთად ცხოვრების წლებმა. სამწუხაროდ, მხოლოდ
ტკბილი მოგონებები დატოვე ახლობლების მეხსიერებაში. წარუშლელი
კვალი დატოვე დიდი ადამიანობისა,
რამაზ. შენ ხომ უსაზღვროდ კეთილი,
უღალატო და მართალი ადამიანი იყავი. სულ იმას ფიქრობდი, ვის როგორ
დახმარებოდი. 9 თებერვალს ორი
წელი შეგისრულდა, რაც ჩვენს გვერ-

სამეურნეო და სამშენებლო
მასალების ფართო არჩევანს;
ულამაზეს ჭაღებს;
სამზარეულოსა და აბაზანის
აღჭურვილობას;
თქვენი ოჯახისათვის საჭირო
და აუცილებელ მრავალფეროვან
საყოფაცხოვრებო ტექნიკას.
გვესტუმრეთ მაღაზიაში „სარკის
სახლი“ და შეიძინეთ თქვენთვის სასურველი ნივთები მისაღებ
ფასად.
მისამართი: ხარაგაული, სოლომონ მეფის ქ. №48.
ვულოცავთ საღანძილის საჯარო
სკოლის ყოფილ პედაგოგს ლიუდმილა პოპოვას მესამე შვილიშვილის
- ერეკლეს შეძენას.
ვუსურვებთ პატარა ვაჟკაცს ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ღვთის
ულევ წყალობას.
საღანძილის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი

***

საღანძილის საჯარო სკოლის
დირექტორს ვარდო ჭიპაშვილს
ვულოცავთ ძმისშვილის თეა ჭიპაშვილის ბედნიერებას, ვუსურვებთ ახალდაქორწინებულ წყვილს
ბედნიერებას, სიყვარულს, შვილთა
სიმრავლეს. უფლის წყალობა არ
მოკლებოდეს მათ ოჯახს.
საღანძილის საჯარო სკოლის
პედკოლექტივი

ვულოცავთ ჩვენს საიმედო მკურნალს, პროფესიონალსა და უკეთილშობილეს პიროვნებას - ბესო ფოცხვერაშვილსა და მის მეუღლეს ნათია
ლომიძეს ქალიშვილის, ტარიელ
ფოცხვერაშვილსა და მანანა კიკნაძეს
- შვილიშვილის, პატარა სანდროს - საყვარელი დაიკოს სესილის ტკბილ კერაზე შემოფრენას. ვუსურვებთ პატარა
ქალბატონს ღირსეულ მამულიშვილად
აღზრდას, ქართული ტრადიციებისადმი
ერთგულებას, უფლის მფარველობას.
ლამარა, ვენერა კიკნაძეები, ნანა
ნებიერიძე ოჯახებით

***

ვულოცავ ბესო და ნათია ფოცხვერაშვილებს ქალიშვილის შეძენას.
ვუსურვებთ პატარა სესილის ჯანმრთელობას, სიხარულს და ღვთის ულევ
წყალობას.
იამზე მაღრაძე ოჯახით

ღმერთი იყოს შემწე
და მფარველი
ერთი წლის წინ ხარაგაულის წმ.
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის გიმნაზია ჩაიბარა მარგვეთისა და
უბისის ეპისკოპოსმა მეუფე დიმიტრიმ
(კაპანაძე).
მცირე დროის მანძილზე მეუფემ
თავი შეაყვარა სკოლის ყველა მოსწავლესა და მასწავლებელს. ეს გამოწვეული იყო იმ უშუალო, უბრალო,
ადამიანური დამოკიდებულებით, რაც
მან ჩვენთან ყოფნის დროს გამოიჩინა, რაც მთავარია, მთელი მისი
ძალისხმევა მიმართული იყო სკოლის,
მოსწავლეებისა და მასწავლებლების
კეთილდღეობისაკენ.
მეუფის უშუალო ჩარევით მოეწყო
საქველმოქმედო საღამო, რომლის
მეშვეობით გარკვეული თანხა შემოვიდა, რაც სკოლის გარემონტებას მოხმარდება. მშობლებმა ბავშვებს შეუძინეს სასკოლო ფორმები, რითაც დღეს
გიმნაზიის მოსწავლეები გამორჩეულნი

არიან. ფორმები კი ბევრად უფრო
იაფი დაუჯდათ, ვიდრე ეს საჭირო იყო
მოსწავლეთა ჩაცმისათვის. გამოინახა
საშუალება, რომლითაც სკოლის
პედაგოგებმა და ტექპერსონალმა მიიღეს გარკვეული საპრემიო დანამატი.
პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით მეუფე
დიმიტრი გადაიყვანეს ხორნაბუჯისა და
ჰერეთის ეპისკოპოსად.
დიდ მადლობას გამოვთქვამთ იმ
გულთბილი და საქმიანი ურთიერთობისათვის, რომელიც მას ჩვენი
გიმნაზიის მიმართ ამ ერთი წლის
განმავლობაში ჰქონდა.
ღმერთი იყოს შემწე და მფარველი
ყველა საქმეში, რომელსაც მის მიმართ
უფალი ინებებს.
უდიდესი პატივისცემით, ხარაგაულის წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის გიმნაზიის
პედაგოგიური კოლექტივი

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

იყიდება სამოთახიანი კუთხის
ბინა ორი აივნით, სარდაფით,
ბუნებრივი აირით, მე-3 სართულზე. მის.: ხარაგაული, სოლომონ
მეფის ქ. №51 (სპორტდარბაზთან).
ტელ: 555 56 90 20;
0 (433) 22 11 44

ყურადღება!
ხარაგაულში15 თებერვალს, 13 საათზე, (მის. სოლომონ მეფის
ქუჩა №17) იხსნება BRITISH-ინგლისური ენის მოსამზადებელი
ცენტრი მოზრდილებისა და უფროსი ასაკის მსურველებისთვის.
მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში სამჯერ.
მეცადინეობის ღირებულებაა - 12 გაკვეთილი 50 ლარი.
მსურველები დაგვიკავშირდით ტელეფონებზე 577 67 16 30.
(571 00 19 08) ან მეილით kakabadzeshorena@gmail.com შორენა კაკაბაძე

ვულოცავთ ოქროს დაბადების
დღეს ჩვენს შვილიშვილს ელენე გოჩას ასულ გოგოლაძეს. ვუსურვებთ
ჯანმრთელობას, ცხოვრებაში წარმატებებს, ღვთის ულევ წყალობას და
ყოველივე საუკეთესოს.
გვიალა ბაბუ და ელიკო ბებო
გოგოლაძეები

ეთერი თუთბერიძის მოსაგონარი

***

ვულოცავ დაბადების დღეს ციცინო კამკამიძე-კვინიკაძეს. ვუსურვებ
სიყვარულის დღეს დაბადებულს არ
მოკლებოდეს სიყვარული და სიხარული თავის დიდ ოჯახთან ერთად.
ფარავდეს უფალი მას, მის შვილებსა
და შვილიშვილებს.
მძახალი ნორა შერგელაშვილი
ოჯახით

ბაჩუკი
ტალახაძის
გახსენება

მოულოდნელი აღმოჩნდა შენი
გარდაცვალება ჩვენი ოჯახისათვის.
სიცოცხლის ბოლო წუთამდე მუხლჩაუხრელად შრომობდი. შვილებსა და
შვილიშვილებზე ლოცვაში იძინებდი
და გაღვიძებისას ღმერთს მადლობას
უხდიდი ლამაზი დილის გათენებისთვის. ღირსეულად განვლე 84 წელი,
ჩვენო ლამაზო, განათლებულო და
შრომაში დაუღალავო დედავ.

ხუნევ-გედსამანიის საჯარო სკოლის პედკოლექტივი და ტექპერსონალი სამძიმარს უცხადებენ და თანაუგრძნობენ ლენა აბაშიძეს მეუღლის  
ამირან ლომიძის
გარდაცვალების გამო.
ლონგიზ ლომიძის ოჯახი თანაუგრძნობს კახა და მამუკა ლომიძეებს
საყვარელი მამის
ამირან ლომიძის
გარდაცვალების გამო.

12 თებერვალს 20 წელი გავიდა,
რაც ჩვენს გვერდით აღარ ხარ. უბედურმა შემთხვევამ წაგვართვა შენი
თავი და დავრჩით სამი ობოლი
მამის სიყვარულისა და მზრუნველობის გარეშე. საბრალო დედაჩვენი დღემდე ყველაფერს აკეთებს,
რომ ჩვენ უმამობა არ ვიგრძნოთ.
20 წელი ტკივილითა და ცრემლით ეზიდება ამ მძიმე უღელს,
მაგრამ არასდროს დაუჩივლია.
შენი გარდაცვალება არა მხოლოდ
ოჯახის, არამედ ყველასთვის, ვინც
კი გიცნობდა, მეხის გავარდნას
ჰგავდა მოწმენდილ ცაზე. ამდენი
წლის შემდეგაც კი ყველა სიყვარულით და ტკივილით გიხსენებს.
შენ ხომ 36 წლის ასაკში სრულიად
ჯანმრთელი და სიცოცხლით სავსე
წახვედი ამ ქვეყნიდან. ჩვენო საყვარელო, კეთილო და თავმდაბალო
მამა, ყველას ძალიან გვენატრები.
ყველა შვილიშვილს ზუსტად ისე
უყვარხარ, როგორც ჩვენ. ვინ იცის,
რამდენი მონატრების ცრემლი
დაიღვარა ამ 20 წლის მანძილზე.
მსუბუქი იყოს შენ გულზე დაყრილი
შენი საყვარელი გოლათუბნის მიწა.
მეუღლე მერი ღამბაშიძე, შვილები ნათია, თია, ვალერი

მთავარი რედაქტორი
ლაურა გოგოლაძე

რედაქტორის მოადგილე
ნინო კაპანაძე
593 35 65 80

593 900 501

თამთა გოგოლაძე
555 57 45 78

დით აღარ ხარ და ჩვენი მხედველობის
მიღმა აგრძელებ სულიერ ცხოვრებას.
ღმერთმა ნათელში ამყოფოს შენი
სული. ღვთიური მადლი ეფინოს შენს
სამუდამო სასუფეველს.
ოჯახი

წიფის საჯარო სკოლის პედკოლექტივი და ტექპერსონალი ღრმა
მწუხარებით თანავუგრძნობთ ამავე
სკოლის პედაგოგს დალი პერანიძეს
დის შვილიშვილის
გურიკო კაპანაძის
გარდაცვალების გამო.
ვერტყვიჭალის საბავშვო ბაღის
თანამშრომლები თანაუგრძნობენ
ლენა აბაშიძეს მეუღლის
ამირან ლომიძის
გარდაცვალების გამო.
მოლითის ადმინისტრაციული ერთეულის თანამშრომლები თანაუგრძნობენ ვახტანგი ტალახაძეს მეუღლის
მაყვალა კაკიაშვილის
გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობენ განსვენებულის ოჯახს.

ყველგან სიკეთეს თესდი, ყველას
ლოცავდი და გულში იკრავდი.
ორმოცი დღე გავიდა, რაც ჩვენს
გვერდით აღარ ხარ. ყველას გვაკლიხარ, გელოდებით, თითქოს სადღაც
ხარ წასული და მალე დაგვიბრუნდები.
ორმოცი დღის შემდეგ შენი სული დამკვიდრდება მისთვის განკუთვნილ სავანეში. ჩვენ კი მხოლოდ ტკივილი, სევდა
და მონატრება დაგვრჩა. გვეამაყება,
რომ კარგი შვილების, შვილიშვილების
და მრავალი თაობის გულისხმიერი
აღმზრდელი იყავი. ეთერ თუთბერიძის
მარადიული ხსოვნა მუდამ დარჩება
ყველა იმ ადამიანის გულში, ვისაც
მასთან ურთიერთობა ჰქონდა.
იძინე მშვიდად შენს მეუღლესთან
ერთად. ნათელში გამყოფოთ უფალმა.
საფლავზე მოვალთ და დაგინთებთ
სანთლებს თქვენი ლამაზი სულების
სადიდებლად.
შენი ოჯახი

ვლადიმერ ჩადუნელის შვილები:
მურადი, ზურაბი, გოჩა და ნანული
ღრმა მწუხარებით იუწყებიან, რომ
გარდაიცვალა
გულისა ჩადუნელი
და სამძიმარს უცხადებენ ბიძაშვილებს ირა, რობიზონ, ნოდარ, ჯემალ,
ანზორ და რაისა ჩადუნელებს ერთგული და საყვარელი დედის გარდაცვალების გამო.
გოგი ჯღამაძე ღრმა მწუხარებას
განვიცდი და თანაგრძნობას ვუცხადებ
ვერტყვიჭალის საჯარო სკოლის ღვაწლმოსილ დირექტორს ლენა აბაშიძეს
ძვირფასი მეუღლის
ამირან ლომიძის
გარდაცვალების გამო.
ბაზალეთის საჯარო სკოლის კოლექტივი თანავუგრძნობთ ამავე
სკოლის პედაგოგს მაია ჭიპაშვილს
მამამთილის
ბეჟან ჩხიკვაძის
გარდაცვალების გამო.
ხარაგაულის №2 საჯარო სკოლის
ადმინისტრაცია და პედაგოგიური
კოლექტივი თანაუგრძნობენ გელა,
შორენა და შმაგი ლურსმანაშვილებს
დედისა და ბებიის
ნაზიკო ლურსმანაშვილის
გარდაცვალების გამო.

შაქრო სახვაძის ოჯახი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს
ამირან ლომიძის
გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებს მის ოჯახსა და
ახლობლებს.

ბაზალეთის რკინიგზის უბნის მეზობლები ღრმა მწუხარებით იუწყებიან, რომ სამეზობლოს გამოაკლდა
ღირსეული პიროვნება
ბეჟან ჩხიკვაძე
და თანაუგრძნობენ განსვენებულის
ოჯახსა და ახლობლებს.

მეზობლები და უახლოესი მეგობრები მედიკო, ეთერი, ლენა, თინა,
ლილი მწუხარებას გამოვთქვამთ
ციალა გაჩეჩილაძე -ზედგენიძის
გარდაცვალების გამო და სამძიმარს ვუცხადებთ მის ოჯახსა და
ახლობლებს.

ივ. აბაშიძის სახელობის კულტურის
ცენტრის თანამშრომლები და ო. აბაშიძის სახელობის სახალხო თეატრის
დასი თანაუგრძნობენ გელა ლურსმანაშვილს დედის
ნაზიკო ლურსმანაშვილის
გარდაცვალების გამო.

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
გაზეთი რეგისტრ. №47/5-ბ-12

