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უფასო პოლიტიკური რეკლამა

ვინ არიან ხარაგაულის მერობის კანდიდატები და როგორია მათი საარჩევნო პროგრამა
მიმდინარე წლის 21 ოქტომბერს
ადგილობრივი
თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება. თვითმმართველი ქალაქები და მუნიციპალიტეტები საკუთარ
მერებსა და საკრებულოებს აირჩევენ. პოლიტიკურმა
პარტიებმა საოლქო საარჩევნო კომისიებში კანდიდატები უკვე დაარეგისტრირეს. მერების არჩევნების პირველსავე ტურში მოსაგებად ხმათა 50%-ზე მეტის მიღებაა საჭირო. თუ ვერცერთი კანდიდატი 50%-ზე მეტს
ვერ მიიღებს, მაშინ გამარჯვებული მეორე ტურში იმ ორ
კანდიდატს შორის გამოვლინდება, რომლებმაც პირველ
ტურში საუკეთესო შედეგები აჩვენეს. ხარაგაულის მოსახლეობას არჩევანის გაკეთება ექვს კანდიდატს შორის მოუწევს.
ნიკოლოზ თოფურიძე

„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს”
მერობის კანდიდატი ნიკოლოზ თოფურიძე ხარაგაულის გამგებლად 2016 წლის ოქტომბერში აირჩა. ნიკოლოზ თოფურიძე 1967 წლის 16 მაისს მარნეულში დაიბადა; 1984 წელს დაამთავრა თბილისის 102 – ე საჯარო სკოლა; 1986 – 1990 წწ. სწავლობდა შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალურ ინსტიტუტში; 1990 წელს
სწავლა განაგრძო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ვაშინგტონში, Lado international institute – ში; 19911993 წწ. გახლდათ კინოსტუდია „ქართული ფილმის”
მსახიობი; 1997 – 1999 წწ. განათლება მიიღო George
Mason university - ში საზოგადოებასთან ურთიერთობის
კუთხით. 2002-2003 წწ. სამოქალაქო თავდაცვისა და
საგანგებო სიტუაციების სამმართველოს საგარეო განყოფილების უფროსი; 2004-2005 წწ. ხარაგაულის სატყეო მეურნეობის დირექტორი; 2005-2009 წწ. „ცენტრ
პოინტის” პროექტის მენეჯერი; 2010-2011 წწ. „ბლექ სი
გრუპის” პროექტის მენეჯერი; 2012-2016 წწ. საქართველოს ელექტროსისტემის გენერალური დირექტორის
კონსულტანტი.
ხელისუფლების კანდიდატის საარჩევნო პროგრამის
ძირითადი პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურა, სოფლის
მეურნეობა,კულტურა, განათლება, ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფაა. როგორც პროგრამაში ვკითხულობთ, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 2018-2021 წწ. პროექტების დასაფინანსებლად 30 მლნ ლარს გამოყოფს. 2021
წლამდე საგზაო, წყალმომარაგებისა და ნაპირსამაგრი
ინფრასტრუქტურის შექმნა-რეაბილიტაციაზე 1 მლრდ
ლარი დაიხარჯება, ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე კი - 7 მლნ ლარი. ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის საპროექტო სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია,
ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზაა. პროგრამაში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ მუნიციპალიტეტში კიდევ უფრო გაფართოვდება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამა, გაგრძელდება საბავშვო ბაღების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მათ შორის, სკოლამდელი
დაწესებულებების ახალი შენობები აშენდება იმ ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სადაც ამის საჭიროებაა,
გაიზრდება კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის
სფეროს დაფინანსება და ხელი შეეწყობა სახელოვნებო
განათლების განვითარებას.
ნიკოლოზ თოფურიძე განმარტავს, რომ მისი მერად
არჩევის შემთხვევაში, გუნდთან ერთად, რომელიც გვერდით უდგას, მუშაობის ტემპს იმ კურსით განაგრძობს,
რომელიც აღებული აქვს. თოფურიძე ამბობს, რომ
პრიორიტეტები მოსახლეობასთან ერთად შეირჩევა. 2-3

წელიწადში ხარაგაულის ყველა სოფელში იქნება კაპიტალურად მოწესრიგებული გზა, ასევე დაიწყება შიდა
საუბნო გზების რეაბილიტაცია, საჭიროების ადგილებზე
მოეწყობა გაბიონები და საყრდენი კედლები.
- „ქართული ოცნება” არის ის პარტია, რომელმაც
ქვეყანაში სამართლიანობა აღადგინა და მოსახლეობას
ღირსეული ცხოვრება დაუბრუნა. ჩვენ აუცილებლად
გავიმარჯვებთ და გავაგრძელებთ მშენებლობას. გპირდებით, ყველა ერთად ხარაგაულს მომავლის ქალაქად
ვაქცევთ. წლებია, ახალგაზრდები გადიან რაიონიდან
და უკან დაბრუნების სურვილი აღარ უჩნდებათ, რადგანაც აქ ვერ პოულობენ საკუთარ ადგილს,ვერ ახერხებენ
თავიანთი ცოდნის რეალიზებას. ჩემი გამგებლად არჩევის პირველივე დღიდან მიზნად დავისახე, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა დამესაქმებინა და მათთვის გზა
გამეხსნა. მომავალშიც ვაპირებ, გონიერი ადამიანები
დავიყენო გვერდით. სხვა კანდიდატებთან შედარებით,
მაქვს უპირატესობა იმ მხრივ, რომ ვიქნები სახელმწიფო პროგრამის გამტარებელი, რის განხორციელებასაც ხელისუფლება მომდევნო წლების განმავლობაში
გეგმავს. მირჩევნია, ცოტა დაპირება გავცე და ბევრი
გავაკეთო, ამიტომ უფრო მეტად არ დავკონკრეტდები.
ყველანაირად შევეცდები, ხარაგაულში ცხოვრება უფრო
მიმზიდველი და სასურველი გახდეს. თითქმის ერთი წელია, რაც მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვარ და, ვფიქრობ, ამ დროის განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვანი
და კარგი საქმე გაკეთდა. დარწმუნებული ვარ, მოსახლეობა ნდობას კიდევ გამომიცხადებს. პირობას ვაძლევ
ამომრჩევლებს, ვიქნები მათი ერთგული და ტყუილს
არასოდეს ვიტყვი. თავს არ დავიზოგავ ჩემი ქვეყნისა
და ხარაგაულისათვის.” - აცხადებს თოფურიძე.
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" მერობის კანთორნიკე

დაუცველი მოსახლეობისათვის სამედიცინო გამოკვლევების დაფინანსება; მრავალშვილიან და მარტოხელა დედებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება; სტიქიით
დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემების მოგვარება; სკოლამდელი გაერთიანების ყველა თანამშრომლის
შრომის ანაზღაურების ზრდა ეტაპობრივად; საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრის დროს. ”
ავალიშვილი აქვე დასძენს, რომ მისი გამგებლობის
პერიოდში მუნიციპალიტეტში არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. მისივე თქმით, თუკი
ის ხარაგაულის მერი გახდება, მაქსიმუმს გააკეთებს,
მოსახლეობის ეკონომიური შემოსავალი გაუმჯობესდეს
და მათ ღირსეულად ცხოვრება შეძლონ.
„იმ პროექტებს, რომლებსაც ჩვენი გუნდის წევრები 2003 წლიდან 2012 წლამდე რუდუნებით ვაკეთებდით
და დაგვრჩა დაუსრულებელი, აუცილებლად დავასრულებთ. ვიძლევი გარანტიას იმისას, რომ ყველა პროექტი
ხარისხიანად გაკეთდება და მისი ჩაბარება სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე მოხდება.
პრემიები გაიცემა დამსახურების მიხედვით და ყველა
სამსახურის თანამშრომელს ეცოდინება თავისი უფლება-მოვალეობა. ასევე შემცირდება ადმინისტრაციული
და წარმომადგენლობითი ხარჯი.” -აღნიშნავს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” მერობის კანდიდატი.
პაატა კიკნაძე

ავალიშვილი

დიდატი თორნიკე ავალიშვილი 1978 წლის19 მაისს
ხარაგაულში დაიბადა. დაამთავრა N2 საჯარო სკოლა
და 1995 წელს სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩააბარა.
სწავლის დასრულების შემდეგ მუშაობა ზურაბ ცხაკაიას სახელობის კლინიკაში დაიწყო; 2004 წელს გახლდათ
ხარაგაულის საავადმყოფოს ქირურგიული განყოფილების თანამშრომელი; 2005 წელს კი შპს ხარაგაულის
სამედიცინო დახმარების სამსახურის დირექტორის
პოსტი ეკავა. 2006- 2012 წწ. იყო ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 2014 წლიდან დღემდე არის
საკრებულოს ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” თავმჯდომარე.
„ყოველთვის ჩემი რაიონის სამსახურში ვიყავი და
ხალხი არასდროს მიმიტოვებია. 2003 წლიდან არ დამიშურებია ენერგია, მებრძოლა ხარაგაულელთა უკეთესი მომავლისათვის და ბევრი პრობლემატური საკითხიც მოვაგვარე. 2012 წელს გადავედი ოპოზიციაში და
დღემდე მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის ვიბრძვი.”
-აღნიშნავს ჩვენთან საუბარში თორნიკე ავალიშვილი
და იმ პრიორიტეტებს გვაცნობს, რომლის გაკეთებასაც
მერად არჩევის შემთხვევაში გეგმავს. „დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება; შიდა
საუბნო გზების რეაბილიტაცია; გარე განათების მოწყობა; სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარებისათვის მაღალი გამავლობის მანქანის შეძენა; დაბაში
მდებარე პარკის რეაბილიტაცია; ადმინისტრაციულ ერთეულებში საბავშვო სკვერების მოწყობა; სოციალურად

„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი-საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის” მერობის კანდიდატი
პაატა კიკნაძე 1969 წლის 2 თებერვალს სოფელ
დეისში დაიბადა.1986 წელს დაამთავრა თბილისის მე14 საშუალო სკოლა და სწავლა განაგრძო თბილისის
სამხატვრო აკადემიაში არქიტექტურის ფაკულტეტზე. 2006 წელს დაამთავრა იაკობ გოგებაშვილის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტის
ასპირანტურა. 1997წლიდან მუშაობს თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, მხატვრობითი გეომეტრიის კათედრაზე უფროს პედაგოგად. ამასთან
ერთად ეწევა საპროექტო სამშენებლო სამუშაოებს.
2000-2005 წწ. მუშაობდა არქიტექტორად საქართველო-ისრაელის ერთობლივ სამშენებლო კომპანია
SAG-ში. 2012 წლიდან გახლავთ თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ლექტორი კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების კათედრაზე.
პაატა კიკნაძე მიიჩნევს, რომ „პატრიოტთა ალიანსი” არის ეროვნული, ხალხზე ორიენტირებული პარტია
და სწორედ ამიტომ მოსახლეობამ არჩევანი მასზე უნდა
გააკეთოს. „ჩვენი ძირითადი პრინციპი გადატანილია
გაჭირვებულებსა და უპოვრებზე. შეიძლება არ იყო
პოლიტიკოსი, მაგრამ შენი საქმის პროფესიონალი იყო.
გარკვეული გამოცდილებები მაქვს მშენებლობის, პედაგოგიკისა და ინფრასტრუქტურის დარგში და მინდა,
ყოველივე ეს ხარაგაულის კეთილდღეობას მოვახმარო.
ჩემი მერად არჩევის შემთხვევაში, გადაიხედება კადრების საკითხი და არჩევანი უპირველესად ისეთ პიროვნებებზე გაკეთდება, ვინც კეთილსინდისიერ დამოკიდებულებას იჩენს საქმის მიმართ. მოგვარდება სოციალური საკითხები და მოხდება ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელება. ვგეგმავთ მცირე საწარმოების შექმნასა და ახალგაზრდების დასაქმებას. ასევე დიდი ყურადღება დაეთმობა ეკოლოგიასა და კულტურული ძეგლების რეაბილიტაციას.”-განმარტავს ბატონი პაატა.

გაგრძელება

2 გვ.

2

axali xaragauli

უფასო პოლიტიკური რეკლამა

გულადი ყრუაშვილი

დასაწყისი

1 გვ.

„დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა - დემოკრატიული მოძრაობა- თავისუფალი საქართველოს” მერობის კანდიდატი გულადი ყრუაშვილი 1965 წლის 12 აგვისტოს
ხარაგაულში დაიბადა. 1983 წელს დაამთავრა დაბის მეორე საშუალო სკოლა. 1983-84 წწ. სწავლობდა თბილისის N
3 ტექნიკურ სასწავლებელში.1984 წლიდან მუშაობა დაიწყო თბილისის სალოკომოტივო დეპოში. 1986-1995 წწ. მუშაობდა სამგზავრო მატარებლის ელმავლის მემანქანედ.
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1995-2000 წწ. სწავლა განაგრძო უმაღლეს სასწავლებელში
ეკონომიკის ფაკულტეტზე. 2004-2005 წლებში მუშაობდა სალოკომოტივო დეპოში დირექტორის მოადგილედ.
2005-2006 წწ. კი -რკინიგზის დეპარტამენტში მოძრაობის
უსაფრთხოების გენერალურ ინსპექციაში რევიზორად.
2006- 2010 წწ. გახლდათ პარლამენტარ ბიძინა გუჯაბიძის
თანაშემწე. 2013 წლიდან დღემდე მუშაობს საქართველოს
რკინიგზაში მოძრაობის უსაფრთხოების გენერალურ ინსპექციაში უსაფრთხოებისა და სწავლების რევიზორად.
გულადი ყრუაშვილი ამბობს, რომ მისი მერად არჩევის
შემთხვევაში ხარაგაულელ ახალგაზრდებს ხელი შეეწყობათ საკუთარი ცოდნის რეალიზებაში. ასევე განვითარდება სოფლის მეურნეობა და მოგვარდება ეკოლოგიური
პრობლემები. „ყველა ადამიანი ფასდება არა არჩევნებამდე
ერთი თვით ადრე, არამედ მისი განვლილი საქმიანობით.
სწორედ ამის მიხედვით უნდა წყვეტდეს ამომრჩეველი,
თუ ვის უნდა მისცეს ხმა. მივმართავ ხარაგაულის მოსახლეობას, კარგად გაიაზ როს, აწონ-დაწონოს და სამართლიანი გადაწყვეტილება ისე მიიღოს. არ ვამბობ, მე ერთადერთი და საუკეთესო ვარ, მაგრამ ყოველთვის იქ ვიდექი,
სადაც ჩემს სამშობლოს, ჩემს ხარაგაულს სჭირდებოდა
და ვიბრძოდი სამართლიანობისათვის.
ჩემო ხარაგაულელებო, ერთხელ მენდეთ და დაგიმტკიცებთ, რომ ყველა თანამდებობის პირი ერთნაირი არაა.
არსებობენ ადამიანები, რომლებიც საკუთარ ოჯახსა და პირად კეთილდღეობაზე მაღლა სამშობლოს აყენებენ. ჩემი

მმართველობის პერიოდში ვიქნები მაგალითის მიმცემი თითოეული ხარაგაულელისთვის, თუ როგორ უნდა გიყვარდეს და ზრუნავდე საკუთარ ქვეყანაზე. მე ვარ ქართველი,
ვინც საკუთარი შვილის ჯანმრთელობაც კი შესწირა თავის
ქვეყანას. ხელს გავუწვდი ყველა იმ ადამიანს და დავუდგები
გვერდით, ვინც ხალხს არ მოატყუებს და ვისაც ნამდვილად
შესტკივა მათზე გული .”-აცხადებს ყრუაშვილი.
ჩვენ შევეცადეთ სხვა კანდიდატებთან დაკავშირებასაც, თუმცა, არაერთი მცდელობის მიუხედავად, მათ
ინფორმაციის მოწოდებისაგან თავი შეიკავეს.
შეგახსენებთ, რომ ხარაგაულის მერობისათვის ექვსი
კანდიდატი იბრძოლებს.
41 - „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”- ნიკოლოზ თოფურიძე;
2-„ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული საქართველო" ჯაბა მაღლაკელიძე;
3 - „დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა - დემოკრატიული მოძრაობა - თავისუფალი საქართველო" - გულადი ყრუაშვილი;
5 „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" - თორნიკე
ავალიშვილი;
27 - „გიორგი ვაშაძე - ერთობა ახალი საქართველო" ლევან მარდალეიშვილი;
8 -„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი"-პაატა კიკნაძე.
ეკა შავიძე

ხარაგაულის საკათედრო ტაძრის მშენებლობა დასასრულს უახლოვედება

პირველ რიგში, მინდა, თქვენი გაზეთის კოლექტივს
ბოდიში
მოვუხადო, რადგან დღემდე ვერ
შევძელი ტაძრის მშენებლობის მიმდინარეობაზე ვრცელი ინტერვიუ
გამეკეთებინა. ამის შემოთავაზება
თქვენგან არაერთგზის იყო, მაგრამ
ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო რეალურად ჩაწერა ვერ
მოხერხდა. ეს მიზეზები, პირველ
რიგში, ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობაა და ასევე დატვირთული

სამუშაო განრიგი.
მიუხედავად მწირი შემოსავლებისა და დაფინანსებისა, ტაძარზე
მთელი წელი აქტიურად გრძელდება
მუშაობა. ამჟამად კეთდება გუმბათი, რომლის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ჯვრის
დადგმითა
და
თვით გუმბათის
გადახურვით 80 ათასი ლარია. მშენებლობის სწორი და ეკონომიური
მენეჯმენტით ამ სამუშაოების შესრულებას ადგილობრივი ხელისუფ-

ლების
თანადგომით შევძლებთ.
ბიუჯეტიდან იგეგმება ტაძრის მშენებლობის ფონდში 50 ათასი ლარის
გადმორიცხვა. მაგრამ არის გარკვეული პრობლემები, რომელთა მოგვარებაშიც გამგეობა და საკრებულო
აქტიურადაა ჩართული.
ყოფილი გამგებელი და ამჟამად მერობის კანდიდატი ბატონი
ნიკოლოზ თოფურიძე, საკრებულოს
თავმჯდომარე, ქალბატონი მანანა
ბარბაქაძე, თავიანთი შესაძლებლობის
მაქსიმუმს აკეთებენ, რომ
მშენებლობა დასრულდეს და სუბსიდირება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოხდეს. მათი პირადი შემოწირულობებით ტაძარს მხატვრული
კომპოზიციები ამშვენებს. ბატონი
ნიკოლოზის
შემოწირულობებით
საკურთხევლის
დიდი სარკმელი
არის გაკეთებული. მისი გასაჯაროება დღემდე ვერ შევძელით სამშენებლო ხარაჩოსა და ქარგილის
გამო. იგი
სარკმელს ფარავს და
სურათის გადაღება ვერ ხერხდება,
თუმცა ყოველივე მალე მოწესრიდგება. აღსანიშნავია, რომ ნიკოლოზ
თოფურიძე მშენებლობის ფონდის
წევრია მისი შექმნიდან დღემდე.
ტაძრის მშენებლობაში
აქტიური
მონაწილეობისათვის მადლობა მინდა, გადავუხადო ირაკლი ებანოიძეს,
თორნიკე ავალიშვილს, ბერიკა დუშუაშვილს, დავით ლაცაბიძეს, ნიკა
ბანცაძეს, ალი მურადოვს, ელისო

მურადაშვილს თერჯოლიდან, ბესო
ყრუაშვილს თბილისიდან, ფონდის
წევრებს: გიგა გლუნჩაძეს, ჯაბა
მაღლაკელიძეს, თემურ ჭიპაშვილს.
ესენი არიანი ადამიანები, რომლებმაც შეძლეს ტაძრის მშენებლობის
დაწყება და ხარაგაულს ოცნება
აუხდინეს. მათ რეალურად შექმნეს
საფუძველი, წლების განმავლობაში
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდირების გარეშე, ერთი დღით არ
შეჩერებულიყო მშენებლობა. შემოწირულობათა ყუთების დადგმით,
მარათონების ჩატარებით, ერთლარიანი და სახელობითი ჩუქურთმების აქციების დამკვიდრებით შევძელით ის, რაც დღეს სახეზეა. მადლობა მათ ამისათვის. ჩვენ ვცდილობთ,
არც ერთი ადამიანის წვლილი არ
დარჩეს საზოგადოებისათვის უცნობი, ამიტომ ჩემი მკაცრი პოზიციები
შიგადაშიგ გაჟღერდება. რა ვქნა,
იძულებული ვხდები, ეს ფორმაც გამოვიყენო. სულ „შენი ჭირიმეს” ძახილით ამხელა საქმე არ გაკეთდება
და, მით უმეტეს, როცა ვიღაც ხელის
შეშლითაც არის დაკავებული.
ტაძარს ვაშენებთ, წყენას ვივიწყებთ და ყველას ვაძლევთ შანსს,
თავიანთი შეცდომები გამოასწორონ. სულ მალე დასრულდება
წიგნი, რომელშიც ასახული იქნება
ყოველივე ტაძრის
მშენებლობის
მიმდინარეობაზე.
საზოგადოებას დარჩება დოკუ-

მენტური მასალა თავისი ფოტოარქივით. ეს არის კოლექტიური შრომის ნაყოფი და მის მშენებლობაში მონაწილეთა რაოდენობამ 123
ათასს
გადააჭარბა. ესენი არიან
ადამიანები, ვისაც 1 ლარიც კი გაუღია შესაწირად და ერთი საათი
მაინც უმუშავია ტაძარზე. ღვთის
ლოცვა- კურთხევა არ მოკლებოდეს
მათ ოჯახებს. მართალია, ტაძრის
მშენებლობა ჭიანურდება, მაგრამ,
თამამად შემიძლია ვთქვა, როცა
დასრულდება და მისი შემოგარენიც
მოეწყობა, ის იქნება საუკეთესო.
სპეციალისტების აზრი შემიძლია
გავასაჯაროო და გითხრათ, რომ
მომავალში ეპარქიაში და თვით დასავლეთ საქართველოში ერთ-ერთი
ღირსეული ტაძარი იქნება თავისი
მხატვრული დატვირთვით. ნამდვილად საამაყოა, რომ ქრისტიანული
ეკლესიის ოცსაუკუნოვან ისტორიაში ტაძარი პირველად შენდება ხარაგაულში და შენდება ამ სტილით,
რომლის გაკეთების შესაძლებლობაც უფალმა ჩვენს თაობას უბოძა. ვფიქრობ, ტაძრის მშენებლობის
დასრულება და მასში პირადი წვლილის შეტანა ყველა ხარაგაულელის
ღირსების საქმე უნდა იყოს.
ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი!
ხარაგაულის საკათედრო ტაძრის მშენებლობის
ფონდის დირექტორი
ცეზარ ბუბულაშვილი

პირველი იანვრიდან წყლის სააბონენტო გადასახადის გადანაწილება
3-დან 24 თვემდე გახდება შესაძლებელი

ერთი წელია, რაც ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სასმელ წყალზე მრიცხველების დამონტაჟება მიმდინარეობს. მომხმარებლის მიერ გამოყენებული სასმელი წყლის საფასურის გადახდა
მრიცხველების საშუალებით ხდება. თუმცა ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მრიცხველი არასწორად აღრიცხავს სასმელი წყლის მოხმარებას და
მათ საკმაოდ მაღალი სააბონენტო გადასახადი
მოსდით. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე,
ამ და სხვა მნიშვნელოვანი თემების გასარკვევად
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომა-

რაგების კომპანიის” იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა
და ქვემო სვანეთის რეგიონული ფილიალის მენეჯერს, პაატა დარახველიძეს, ვესაუბრეთ.
- ბატონო პაატა, როდის დასრულდება ხარაგაულში წყლის მრიცხველების დაყენება და რამდენი აბონენტია ამ ეტაპზე გამრიცხველიანებული?
-ხარაგაულში გამრიცხველიანების პროცესი
გასული წლის ოქტომბრის თვეში დაიწყო, რასაც
საფუძვლად დაედო საქართველოს ენერგეტიკისა
და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის N32 დადგენილება. ამ დროისათვის მუნიციპალიტეტში 710 არასაყოფაცხოვრებო აბონენტია გამრიცხველიანებული. პროცესის სრულად
დასრულების შემდეგ ჯამში 980 აბონენტს ექნება
ინდივიდუალური აღრიცხვის კვანძი. რაც შეეხება ე.წ იურიდიულ აბონენტებს, მათი რაოდენობა
დღეისათვის 118-ს შეადგენს. მნიშვნელოვანია
აღინიშნოს, რომ გამრიცხველიანებამ წელს საშუალება მოგვცა, ხარაგაულისათვის გადაგვეჭრა
ზაფხულობით უწყლობის პრობლემა. კერძოდ, იმ
პერიოდშიც კი, როცა მკვეთრად იკლებს მოპოვებული წყლის ოდენობა, მოხერხდა მოსახლეობის
თითქმის 24 საათიან რეჟიმში წყალმომარაგება.
- რამდენით განისაზღვრება ხარაგაულში
წყლის ტარიფი?
- წყლის ტარიფის დადგენა საქართველოს
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის პრეროგატივაა და,
შესაბამისად, მისი შეცვლა, შემცირება ან გაზრდა სცილდება კომპანიის უფლებამოსილებას.
წყლის ტარიფი, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერ
რეგიონში (ფოთის მუნიციპალიტეტის გარდა),
ხარაგაულშიც ამ დროისათვის არასაყოფაცხოვ-

რებო აბონენტებისათვის 1მ3 წყალზე = 0,419
ლარია (წყალანირების ტარიფის გარეშე 0,08
ლარი), ხოლო საყოფაცხოვრებო (იურიდიული)
აბონენტებისათვის 3,375 ლარი (წყალანირების
ტარიფის გარეშე-0,932). როგორც ხედავთ, განსხვავებას წყალანირების ტარიფი განსაზღვრავს.
- მრიცხველების დამონტაჟების შემდეგ მოსახლეობას გაცილებით უფრო მაღალი გადასახადი მოუვიდა. რა გახდა ამის მიზეზი, მრიცხველი
არასწორად ხომ არ აღრიცხავს წყლის მოხმარებას?
- მოსახლეობას მიუვიდა ის გადასახადი,
რაც დაფიქსირდა მათ მრიცხველებზე, ასე,
რომ აქ საუბარი არასწორ აღრიცხვაზე უადგილოა. მრიცხველის დანიშნულებაც ისაა,
რომ ზუსტად აღრიცხოს მოხმარებული წყალი.
ზოგადად გეტყვით, რომ ეჭვის შემთხვევაში
ნებისმიერ აბონენტს შეუძლია, გადაამოწმოს
მრიცხველის გამართულობა ქუთაისში საქსტანდარტის სტენდზე. თუ მრიცხველი უვარგისი აღმოჩნდება, აბონენტს თანხა დაუკორექტირდება. თუმცა, ჩემი პირადი აზრია, რომ აქ
საქმე უფრო წყლის არადანიშნულებისამებრ
გამოყენებასთან და შიდა გაყვანილობების
მოუწესრიგებლობასთან გვაქვს. პირად საუბრებში
ხშირად დაუდასტურებიათ აბონენტებს, რომ წლებია ისინი სასმელ წყალს მიწის
ნაკვეთების მოსარწყავად იყენებდნენ, ან ის,
რომ საცხოვრებელ ეზოსა თუ აბაზანაში დაზიანებები აქვთ.
-აბონენტს, რომელსაც წყლის დავალიანება
აქვს და ვერ ახერხებს თანხის ერთად გადახდას,
ამ შემთხვევაში რა ზომებს მიმართავთ და ხდება
თუ არა თანხის გადანაწილება რამდენიმე თვეზე?

-სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით,
ჩვენი კომპანიის ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება, მოსახლეობისათვის მიეცა საშუალება,
განწილვადების პრინციპით მოეხდინა დავალიანების გადახდა. ნებისმიერ აბონენტს, რომელსაც
დარიცხვის შემდეგ შეექმნა გადახდის პრობლემა,
შეუძლია მიმართოს ადგილობრივ სერვისცენტრს
და მარტივი ტიპის პროცედურის გავლის შემდეგ
მიეცემა საშუალება, არსებული დავალიანება 3
-დან 24-თვემდე გადაუნაწილდეს. აღსანიშნავია,
რომ განწილვადებული თანხის გადახდის გრაფიკი
2018 წლის პირველი იანვრიდან დაიწყება. აქვე
მსურს ყველა ჩვენს აბონენტს ვთხოვო და მოვუწოდო, იზრუნონ შიდა გაყვანილობების მოწესრიგებაზე, რათა მოხდეს შიდა ქცევების პრევენცია, რაც
ავტომატურად აისახება გადასახადის მოცულობაზე.
-მოსახლეობა უკმაყოფილოა სასმელი წყლის
ხარისხით. აპირებთ თუ არა უახლოეს პერიოდში
წყლის სისტემის მოწესრიგებას?
-რაც შეეხება სასმელი წყლის ხარისხს, იგი
მკაცრად კონტროლდება, როგორც ხარაგაულის,
ისე რეგიონალური ლაბორატორიის მიერ შესაბამისი გრაფიკის სრული დაცვით, მინდა, პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ იგი შეესაბამება
სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით დამტკიცებულ ნორმებს. ხდება დაქლორვის მეთოდით
წყლის გაუსნებოვნება. წლის განმავლობაში ადგილი აქვს 256 ლაბორატორიულ კვლევას. რაც შეეხება შემთხვევას, როცა ხდება წყლის ამღვრევა,
კომპანიის მესვეურების მხრიდან ხორციელდება
წყლის დაუყოვნებლივი შეწყვეტა დადებითი ლაბორტორიული ანალიზის მიღებამდე.
თამარ მაღრაძე

#363 (22) 12 oqtomberi 2017 w.

3

axali xaragauli

„შეჩერდით, ორივე მხარეს საქართევლოა!..”
ხარაგაულის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული
თეატრი სამაჩაბლოს შემდეგ აფხაზეთის
საზღვარს ეწვია და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხის საჯარო სკოლაში ( დირექტორი გოგი თოდუა) პედაგოგების, მოსწავლეების, აფხაზეთის
ხელისუფლების წარმომადგენლობისა
და სხვა მაყურებელთათვის გამართა
პრემიერა
სპექტაკლისა „შეჩერდით,
ორივე მხარეს საქართველოა!..”

თბარ დღეებთან შესახვედრად...იმედი
გაგვიძლიერდა, როცა ციხის ეზოში, სახელდახელო სუფრასთან რუხის საჯარო სკოლის წარჩინებულმა მოსწავლემ,
ნუკრი კურდღელიამ, წარმოთქვა: „მწამს,
ჟიული შარტავას ოცნება ასრულდება,
მისი ადრე ჩამქრალი სიცოცხლეა თავდები იმისა, რომ სიკეთე გაიმარჯვებს...”

ენგურის ხიდთან

ჟიული შარტავას სახელობის
დარბაზში...
28 სექტემბერს, სოხუმის დაცემის
მეორე დღეს, სპექტაკლი „შეჩერდით,
ორივე მხარეს საქართველოა!” თბილისში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში, გაიმართა, სადაც სტუდენტი ჟიული შარტავა
ეუფლებოდა მეცნიერებათა საფუძვლებს. გარკვეულად სიმბოლურიც იყო,
რომ საზოგადოებამ სპექტაკლი ნახა იმ
დარბაზში, რომელიც დღეს საქართველოს ეროვნული გმირის, ჟიული შარტავას ,სახელს ატარებს.
აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავ-

„გადარეცხა ენგურმა მადლი
ძიძიშვილობის...”
იზა ვეფხვაძის ღვთიურმა ნიჭმა ამჯერად „გააცოცხლა” ქართველთა და აფხაზთა ერთობისათვის, საქართველოს
ტერიტორიული
მთლიანობისათვის
ბრძოლას შეწირული ღირსეული ქართველი ვაჟკაცი, დიდი პატრიოტი, საქართველოს ეროვნული გმირი ჟიული შარტავა... სპექტაკლის მაყურებელი აზიარა
იმ იმედს, რომ ბოროტი ძალების მიერ
აფხაზებსა და ქართველებს შორის გათიშული ურთიერთობა კვლავ აღდგება,
„ჩატეხილი ხიდი” უეჭველად გამთელდება და ძმათამკვლელ ომში დაღვრილი
სისხლით გაჟღენთილ მიწაზე, ძმობისა
და ურთიერთსიყვარულის სიმბოლოდ,
ყაყაჩო კვლავ ამობრწყინდება, ამობდღვრიალდება...
„ოცდაშვიდი, მეცხრე თვე,
მარილია ჭრილობის,
გადარეცხა ენგურმა,
მადლი ძიძიშვილობის...
აღარც მორდუ არა ჩანს,
არც აია -კოლხეთი,
ძმათამკვლელი ომიდან ყველა
ფურცელს მოვხევდი...!”
მსახიობისთვის ჩვეული პათეტიკით
ჟღერს ეს ტკივილიანი სტრიქონები, ლექსის რიტმს ენაცვლება ემოციური თხრობა იმ ეპიზოდებისა, ხილვა იმ საშინელი
კადრებისა, როცა უწყალოდ იბომბება
სოხუმი, როცა სიცოცხლის გადასარჩენად საყვარელი ქალაქიდან იხიზნება
მკვიდრი მოსახლეობა და მიემართება
ჭუბერის უმძიმესი გზით...

ემოციების ტყვეობაშია...
გეუფლება ძალა, გინდა, მიეშველო
ამ თავგანწირულ ვაჟკაცს, გაინაწილო
ის ენით გამოუთქმელი წამება, რაც მას
არგუნეს, მაგრამ რა შეგიძლია? მხოლოდ
ცრემლი, ოხვრა, ტკივილიანი ემოცია არ
სტოვებს მაყურებელს მთელი სპექტაკლის განმავლობაში...
გოგი თოდუა, რუხის საჯარო სკოლის დირექტორი: ჩვენ დღეს მოსწავლეებთან, პედაგოგებთან და დამსწრე
საზოგადოებასთან ერთად პატრიოტიზმის ჭეშმარიტი გაკვეთილი ვიხილეთ.
სკოლას 600-მდე მოსწავლე ჰყავს და,
სამწუხაროა, რომ დარბაზის ტევადობამ
არ მოგვცა საშუალება, ყველას ენახა ეს
სპექტაკლი.
მადლობა ხარაგაულის სახალხო ლიტერატურულ თეატრსა და მის საოცარ
წინამძღოლს მონოსპექტაკლით ასეთი
დიდი განცდის მონიჭებისათვის.”
„გამარჯობა, აფხაზეთო, შენი...”
სპექტაკლის შემდეგ საქართველოაფხაზეთის საზღვარს ვეწვიეთ. მოგვეცა
შესაძლებლობა, რომ გაგვევლო ენგურის 800 მეტრიან ხიდზე...(შეგახსენებთ,
აღნიშნული ხიდი 1945-1948 წლებში
აიგო გერმანელი ტყვეების მიერ. მ.გ.)
ყველას
ღაპაღუპით გვდიოდა
თვალთაგან ცრემლი... მე კი მომაგონდა
ის უბედნიერესი დღეები, როცა ექსკურსიით არაერთხელ გადავიარეთ ენგურის
ხიდზე, შევისვენეთ და სუფრა გავშალეთ
ჭუბურხინჯის მინდორზე, ვეწვიეთ სოხუმს, ახალ ათონს, გაგრას, ბიჭვინთას...
ახალა კი... ცრემლიანი თვალებით
გავყურებდი ჭუბურხინჯის ულამაზეს
სანახებს... ხიდის ბოლოს აფხაზეთისა
და რუსეთის დროშები ფრიალებდა...
მეჩვენებოდა, რომ მშობლიური სახლის

„აქა ვდგავარ და სხვაგვარად
არ ძალმიძს...”
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ჟიული შარტავა სოხუმში, მინისტრთა
საბჭოს შენობაშია... მას შეუძლია, არჩევანი გააკეთოს საკუთარი სიცოცხლის
გადასარჩენად, მაგრამ მას სხვაგვარად
არ ძალუძს, რადგან მის პიროვნებაში
დიმიტრი თავდადებულის, თევდორე
მღვდლის, ცოტნე დადიანის, ბიძინა ჩოლოყაშვილის, ელიზბარ და შალვა ქსნის
ერისთავებისა და სხვა წინაპართა გმირული სულის ნათესაობა მძლავრობს...
მაყურებელი მსახიობის არტისტიზმით

ტექნიკურ უნივერსიტეტში

თინებდი, მაგრამ მაინც მინდოდა, დიდხანს გაგრძელებულიყო... როგორ შეძლო
ამ უმშვენიერესმა და უნიჭიერესმა ქალბატონმა მოვლენათა ამ დონეზე ერთ
მთლიანობაში მოქცევა.
გარეგნობა, ჩაცმულობა, არტისტიზმი ( მარტო ხელის მოძრაობას როგორი
დატვირთვა აქვს...) საოცრადაა შერწყმული ქალბატონ იზა ვეფხვაძის პიროვნებაში. მადლობა იმ კუთხეს, იმ კერას,
მშობლებს, რომელთაც იზა ვეფხვაძე
აღზარდეს.”
ცისანა შარტავა, ჟიული შარტავას და: „უფალმა მიჩვენა გზა, ხარაგაულის ლიტერატურული თეატრის სპექტაკლი „მოყვასისათვის შეწირულები”
სრულიად უნებლიეთ მეხილა ქვემო
ნიქოზის ტაძარში. სწორედ იქ გახდა
ჩემთვის ცნობილი, რომ მალე, 23 სექტემბერს, უნიჭიერესი იზა ვეფხვაძე
აფხაზეთის საზღვართან, სოფელ რუხში
გეგმავდა პრემიერას სპექტაკლისას „შეჩერდით, ორივე მხარეს საქართველოა!”
მიჭირს, გადმოვცე ის განცდა, რაც
დღეს, 28 სექტემბერს, ამ სპექტაკლის
უშუალო ნახვით განვიცადე. ჩემ გვერდით იყნენ ჩვენი ოჯახის წევრები, მეგობრები, ახლობლები. ყველა შეგვძრა
ამგვარი
ნიჭიერებით გააზრებულმა
სპექტაკლმა.
ქალბატონო იზა, თქვენ დღეს ჩემი
უსაყვარლესი ძმა, ჩემი ჟიული გამიცოცხლეთ...
ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს
თქვენი ნიჭისა და შემართების მამულიშვილები!”
ჩ ვ ე ნ დ ა ვ ბ რ უ ნ დ ე ბ ი თ !!!
„გამარჯობა, აფხაზეთო, შენი
ლურჯო მთებო, თეთრო სანატორია,
მომენატრა მზე სინათლის მფენი,
მომენატრა ზღვა, რომელიც შორია...”

კარი დამხვდა დაკეტილი, რომლის შეღების უფლებაც აღარ მქონდა...
დასეტყვილი გულებით გამოვბრუნდით უკან...
ენგურის ხიდზე განცდილი ტკივილი საქართველოს დიდ ისტორიასთან
„შეხვედრამ” ნაწილობრივ გაგვიფანტა.
რუხის ციხეს მივეახლეთ. სწორედ აქ, ამ
ისტორიული ციხის კედლებში, აწყობდა
ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდების
შეხვედრებს ჟიული შარტავა, მოძღვრავდა მათ ურთიერთსიყვარულით გამ-

მჯდომარემ, ბატონმა ვახტანგ ყოლბაიამ, ჯეროვნად შეაფასა იზა ვეფხვაძის
საავტორო სპექტაკლი და მადლობა გადაუხადა ჟიული შარტავას ამაღლებული
ცხოვრების ასეთი ნიჭიერებით წარმოჩენისათვის.
ლია ჯალაღონია, ჟიული შარტავას მეუღლე: „ემოციები ისე მომიმძლავრდა, რომ სიტყვებით ძნელად გამოვთქვამ გაოცებასაც და მადლიერებასაც.
სპექტაკლის მსვლელობისას სულ ვქვი-

დიდ გალაკტიონს ადვილად შეეძლო,
დაეძლია ამგვარი მონატრების გრძნობა
და უპრობლემოდ სწვეოდა აფხაზეთში
ზღვასაც და ლურჯ მთებსაც...დღეს კი,
ენგურის ხიდს აქეთ დარჩენილთ, მონატრების დაძლევა არ შეგვიძლია. მონატრება ჩვენს ძირძველ მიწასთან, ზღვასთან და ცასთან მიახლებისა უფროდაუფრო თუ არ გვიძლიერდება, წამიერადაც
არ ნელდება...მონატრების წყლული
მკურნალობას, მალამოს ითხოვს. ასეთ
მალამოს კი უეჭველად მოძებნიან ქართველთა და აფხაზთა მომავალი თაობები,
რომ „ჩატეხილი ხიდი” გამთელდეს, რომ
აფხაზეთიდან დევნილებმა, მათმა შთამომავლებმა ნანატრი ოცნების აღსრულებისთანავე გვაუწყონ:
გიხაროდენ, ჩვენ დავბრუნდით! !!
მერი გიორგიძე

ტყეკაფებით სარგებლობა ადგილობრივებს უკვე შეუძლიათ
ნი თენგიზი სატყეო სფეროში სხვადასხვა თანამდებობაზე 1993 წლიდან
მუშაობს და ამ სფეროში საკმაოდ
კვალიფიციური კადრია. როგორც მოგეხსენებათ, დღესდღეობით საქართველოში ერთ-ერთი აქტუალური
თემა ხე-ტყის ხელმიუწვდომლობაა.
მოქალაქეს უწევს გარკვეული პროცედურების გავლა, რათა მოიპოვოს,
როგორც სამასალე, ასევე საშეშე მერქანი. შეძლებს თუ არა ხარაგაულის
მოსახლეობა ზამთრისათვის შეშის მომარაგებას და კონკრეტულად რომელ
უბნებშია ტყეკაფები გამოყოფილი, ამ
და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე
თენგიზ კაკაურიძე გვესაუბრება:
„მოსახლეობის სათბობი შეშით
უზრუნველყოფისათვის
მოქმედი
კანონმდებლობით დადგენილია შემდეგი პროცედურები:
მოქალაქეს,
რომელსაც საშეშე მერქნის მოპოვება
სურს (თავის მხრივ, კომლების შესახებ ინფორმაცია, რომლებიც საჭიროებენ შეშას, გამგეობის მიერ გაცემული სიების საფუძველზე ასახულია
სააგენტოს მერქნული რესურსების
მართვის ელექტრონულ სისტემაში),
უნდა მიმართოს ლიბერთი ბანკის

რამდენიმე თვეა, რაც საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ
ეროვნული სატყეო სააგენტოს იმერეთის სატყეო სამსახურის ზესტაფონხარაგაულის სატყეო უბანს თენგიზ
კაკაურიძე ხელმძღვანელობს. ბატო-

ნებისმიერ ფილიალს (ბანკს წვდომა
აქვს ზემოაღნიშნულ ელექტრონულ
სისტემაზე და ოპერატორი ხედავს
ინფორმაციას, გამოყოფილი ტყეკაფებისა თუ ასათვისებელი მოცულობის შესახებ), გადაიხადოს კანონით
დადგენილი ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობის მოსაკრებელი, ასევე
ხე-ტყის დამზადების ბილეთის გაცემის მომსახურების საფასური და
მიმართოს ტყის მცველს (რომლის
რეკვიზიტებიც მითითებულია დამზადების ბილეთში). მოსაკრებლის
რაოდენობა განსაზღვრულია მოსაჭრელი ხის სახეობისა და მერქნის ხარისხის შესაბამისად.
1 მ3 საშეშე მერქნის ღირებულება
შეადგენს: რცხილა, წიფელი, აკაცია
- 3 ლარს, თხმელა - 2 ლარს, მუხა - 4
ლარს ამას ემატება მომსახურების
თანხა ერთი კბმ-ზე 3 ლარი. 1 მ3 სამასალე მერქნის ღირებულება შეადგენს: რცხილა, წიფელი, აკაცია 33
ლარს, წიწვოვანი - 15 ლარს, თხმელა 9 ლარს, ამას ემატება მომსახურების
თანხა ერთი კბმ-ზე 3 ლარი.
მოქალაქე დაამზადებს საშეშე
მერქანს (მოჭრის ტყის მცველის მიერ

მითითებულ ნომრიან ხეს) და ტყის
მცველის მიერ მოხდება აღნიშნულ
ხე-ტყეზე წარმოშობის დოკუმენტის
გაწერა, რომლითაც მოხდება მისი
ტრანსპორტირება.”
– რა მდგომარეობაა ტყეკაფებთან დაკავშირებით, რამდენ უბანზე
გაიხსნა იგი და როდიდან შეეძლებათ
მოქალაქეებს სარგებლობა?
– სატყეო სამსახური სოციალური ჭრის ტყეკაფების გამოყოფას ყოველწლიურად ადრე გაზაფხულიდან
იწყებს, თუმცა, ხშირ შემთხვევაში,
არსებობს ხოლმე წინა წლებში გამოყოფილი ტყეკაფების ნაშთებიც, მიმდინარე წლისთვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის
გამოყოფილია ტყეკაფები, როგორც
საშეშე და სამასალე ხე-ტყეზე, ასევე
მიმდინარეობს ახალი ტყეკაფების
კამერალურად დამუშავება. ამჟამად
გახსნილია საქასრიის, ბორითის, წიფის, მოლითის, ვარძიისა და ზვარის
ტყეკაფები. უახლოეს დღეებში იგეგმება დამატებით 10 ტყეკაფის გახსნა.
შესაბამისად, მოსახლეობას შეუძლია,
მთელი წლის განმავლობაში აითვისოს
ხე-ტყე.

– რას გვეტყვით სამასალე მერქნის მოპოვებასთან დაკავშირებით.
რამდენად ხშირად სარგებლობს ამ
სერვისით ხარაგაულის მოსახლეობა?
– მოქმედი კანონმდებლობით
დადგენილია სამასალე ხე-ტყის გაცემის პროცედურებიც. მოქალაქეს, რომელსაც პირველი ხარისხის სამასალე
ხე-ტყის მოპოვება სურს, უნდა მიმართოს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს,
რომელმაც შუამდგომლობა უნდა გაუწიოს გუბერნატორთან, რომელიც
გადასცემს სახელობით სიებს სსიპ
ეროვნულ სატყეო სააგენტოს. ამის
შემდეგ სააგენტოს უფროსი გამოსცემს ბრძანებას პირველი ხა
რისხის
ხე-ტყის გაცემის შესახებ. ამ ბრძანებით გათვალისწინებული გასაცემი
პირველი ხარისხის ხე-ტყის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
მოსაკრებლის, ასევე ხე-ტყის დამზადების ბილეთის გაცემის მომსახურების საფასურის გადახდა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, იგივე წესებით, რაც
მოქმედებს საშეშე მერქანზე.
თამარ მაღრაძე

ქვებში, ვანსა და ჩხერში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის
შემსრულებლის, არჩილ მაღრაძის
ინფორმაციით, სოფელ ქვებში,
ჩხერსა და ვანში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო.
ვანში ბეტონის საფარი ცენტ-

რალური გზის 3076 მეტრიან მონაკვეთზე დაიგება. პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდიდან
702 611 ლარით ფინანსდება და,
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად, სამუშაოები დეკემბერში დასრულდება.

ერთკილომეტრიან
მონაკვეთზე გზის მობეტონება მიმდინარეობს სოფელ ჩხერშიც
და
პროექტზე 256 264 ლარი დაიხარჯება.
ორივე სოფელში სამუშაოებს
ტენდერში გამარჯვებული შ.პ.ს

„სატრანსპორტო სამშენებლო კომპანია” ასრულებს.
გზის სამშენებლო სამუშაოები
აქტიურ ფაზაშია ასევე მოლითის
ადმინისტრაციულ
ერთეულში.
სოფელ ქვებში, სადაც კეთილმოწყობილი გზა არასდროს ყოფილა.

ამჟამად მოხდება გზის ერთკილომეტრიანი მონაკვეთის კაპიტალური შეკეთება. სამუშაოები
ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება და რეგიონული განვითარების
ფონდიდან 159 340 ლარით ფინანსდება.
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მიმდინარე წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში გზების სარეაბილიტაციოდ 6 226 831 ლარი დაიხარჯება
ლეღვანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს. გზის 4076
მეტრიან მონაკვეთზე ბეტონის საფარი იგება.
პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდიდან
788 131 ლარით ფინანსდება და სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შპს „ბორი 85”
ასრულებს. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად, სამუშაოები ნოემბრის
ბოლოს დასრულდება. ზემოთ აღნიშნული კომპანია ახორციელებს ასევე ლეღვან-მარელისის
დამაკავშირებელი გზის მობეტონების სამუშა-

ოებსაც, რომლის ღირებულება 59 869 ლარია.
პროექტი გარდამავალია და წელს მხოლოდ გზის
400 მეტრიანი მონაკვეთის მობეტონება იგეგმება.
აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოები განხორციელდა. საერთო ჯამში
მუნიციპალიტეტის 23 სოფელს წლის ბოლომდე
კეთილმოწყობილი გზა ექნება. ამ ეტაპზე დასრულებული და ჩაბარებულია მაქათუბანი - ვაშლევის, ღარიხევის, ხიდრისა და ვარძიის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. რვა პროექტზე ( ხონი

-ლახუნდარა, წაქვა, ნებოძირი, ლაშის იგორეთი,
გოლათუბანი, ვერტყვილა, ფარცხნალი, ლახუნდარა) სამუშაოები დასრულების ფაზაშია. გზის
მობეტონების სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს ასევე ვანსა და ჩხერში, ქვებში, ვახანში,
ჩრდილში, კიცხში, ღვერკში, ხემაღალში, საქარიქედში, გოლათუბანსა და წიფაში.
აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტში გზების სარეაბილიტაციოდ 6
226 831 ლარი დაიხარჯება.
ეკა შავიძე

9 თვის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის გამგეობამ სოციალურ პროგრამებზე 374 299 ლარი გახარჯა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
გამგეობამ, 9 თვის მონაცემებით, სოციალურ პროგრამებზე 374 299 ლარი
გახარჯა. აღნიშნული თანხა მუნიციპალიტეტის გამგეობამ სხვადასხვა
სოციალური პროგრამის განსახორციელებლად გამოყო და ჯამში, დაახლოებით, 1923 ადამიანს დაეხმარა. მათ
შორის:
• სამედიცინო
მომსახურებისთვის
377 ბენეფიციარს გაეწია დახმარება 138 741 ლარით;
• მედიკამენტების შესაძენად დახმარება გაეწია 331 მოქალაქეს, თანხით – 47 573 ლარი;
• C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვისთვის საჭირო კვლევების დასაფინანსებლად დახმარება
გაეწია 43 მოქალაქეს თანხით– 9
366 ლარი;
•
სარიტუალო ხარჯებისთვის დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ 16 გარდაცვლილის ოჯახს თანხით - 3
200 ლარი;
• ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმა-

რება სატრანსპორტო ხარჯით–11 100 ლარი (13
ბენეფიციარი);
• ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწია 483
მოქალაქეს, თანხით – 65 900 ლარი;
• ,,ალილოს”
დღესასწაულთან
დაკავში-

რებით შეძენელ იქნა 1800 ლარის ღირებულების საკვები პროდუქტები;
•
,,დედის დღესთან” დაკავშირებით 77 მრავალშვილიან (4 და მეტი)
ოჯახს–4 800 ლარი;
•
სააღდგომოდ 256 უკიდურესად გაჭირვებულ და დევნილ ოჯახს
გაეწია დახმარება 7680 ლარით, თითოეულს – 30 ლარი;
•
ომის ვეტერანებს – ყოველთვიური დახმარება კომუნალური გადასახადებისათვის 3 510 ლარი (13 ვეტერანი);
•
უსინათლოთა კავშირის წევრ
მოქალაქეებს – ყოველთვიური დახმარება კომუნალური გადასახადებისათვის – 16 470 ლარი (64 ბენეფიციარი);
•
დაუნის სინდრომისა და
აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების
საერთაშორისო დღეებთან
დაკავშირებით 8 ბენეფიციარს გაეწია
დახმარება (თითოეულს 100 ლარი)
– 800 ლარის ოდენობით;
• შშმ პირთა დასახმარებლად და სხვა ღონისძიებებისთვის დაიხარჯა 10 461ლარი;
• კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-დან 18

•
•
•
•
•

•
•
•

წლამდე ასაკის ბენეფიციართა ელემენტის შესაძენად დახარჯულია 1 998 ლარი;
100 წელს მიღწეულთა ფინანსური დახმარება 1000 ლარი;
1989 წლის 9 აპრილის მშვიდობიანი აქციის მონაწილეთა დარბევის შედეგად დაზარალებულ 2
მოქალაქეს გაეწია დახმარება 600 ლარით;
ჩერნობილის ა/ე აფეთქების შედეგად დაზარალებულ 8 მოქალაქეს – 800 ლარით;
ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად სამამულო ომის 13 მონაწილეს გაეწია დახმარება
2600 ლარით;
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახებს, რომლებიც არ
არიან ჩართულნი სახელმწიფო პროგრამაში,
მეომართა ხსოვნის უკვდავსაყოფად დახმარება
გაეწიათ 4 100 ლარით;
ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამის განსახორციელებლად დახარჯულია 21 900
ლარი (131 ახალშობილი);
ომის ვეტერანის დაკრძალვისთვის ოთხ ოჯახს
გაეწია დახმარება 1000 ლარით;
სტიქიური მოვლენების და ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 13 ოჯახს დაზიანების კატეგორიების მიხედვით გაეწია დახმარება 18 400 ლარით.
ლელა ბუბულაშვილი

უხვი ნალექის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად ტენდერი გამოცხადდა
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს სტიქიით მიყენებული ზიანის აღსადგენად 700 000 ლარი გამოეყო.
აღნიშნული თანხიდან გზების სარეაბილიტაციოდ
420 000 ლარი დაიხარჯება; ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის 108,7 ათასი ლარი; სანიაღვრე არხების გასაწმენდად და მოსაწყობად 64,0 ათასი ლარი;
სტიქიით დაზიანებული სახლების სახურავების
შესაძენად 3,0 ათასი ლარი; ხიდებისა და ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაციისათვის 104,3 ათასი ლარი.
სამუშაოები მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელდება,
რამდენიმე პროექტზე ტენდერი უკვე გამოცხადდა. გამარჯვებული კომპანიები 23 ოქტომბერს
გამოვლინდება და ამ ეტაპზე დაბის, ფარცხნალის,

კიცხის, ხიდრის, ვარძიისა და წყალაფორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად
დაზიანებული გზების, საყრდენი კედლებისა და
ხიდების აღდგენის სამუშაოები განხორციელდება.
დაბაში, ჭავჭავაძის ქუჩაზე, მოხდება ბეტონის
გზის ორმულის შეკეთება ცივი ასფალტით; ამავე
ქუჩაზე N5 სახლთან დაიყრება ბალასტი და N7
სახლთან მოხდება ორმულის შეკეთება. ასევე
წყაროსთან დაიგება ასფალტის საფარი და მე-3
შესახვევში ცხაური მოეწყობა.
ფარცხნალის ადმინისტრაციულ ერთეულში,
სოფელ ისლარში, ბ.ჭიპაშვილის სახლთან საყრდენი კედელი გაკეთდება, ამავე სოფელში კიკნაველიძის სახლთან ჯებირი მოეწყობა.
ღუდუმექეთში მოხდება ხიდ-ბოგირის შეკეთე-

ბა, ასევე გრეიდერით გასწორდება ცენტრალური
გზა და 150მ ბეტონის საფარი დაიგება.
მოხდება კიცხი-ხიდრის გზის ბეტონის სანიაღვრის აღდგენა.
ბორში, სანიაღვრე არხები გაიწმინდება და
გზის საყრდენი კედელი მოეწყობა.
თეთრაწყაროში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება
სასაფლაომდე მისასვლელ გზას. გიორგიძეების
უბანში კი ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიგება.
ხიდარში, ბაჩიაშვილების უბანში, მოხდება
გზის გასწორება და სკოლასთან დაზიანებული
გზის რეაბილიტაცია.
ვარძიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხიდბოგირები შეკეთდება. რაც შეეხება წყალაფორეთს,
შემდეგი პროექტები გაკეთდება:

ჭონიშვილების უბანი (ეკლესიასთან) - ბეტონის საფარი დაიგება; ბეტონის საფარი დაიგება
ასევე ბუდიანეთი-წყალაფორეთის დამაკავშირებელ გზაზე, ბუდიანეთის უბანში ტბასთან, ჭუმბაძეების უბანში, წისქვილთან და ამავე უბანში,
წყაროსთან. ასევე რეაბილიტირდება ახალ სასაფლაოსთან გზის რთული მონაკვეთი და ლახუნდარაში ყიფიანებისა და ჩალხაშვილების საუბნო გზა.
ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების შესრულების
მიზნით ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ტენდერი 253 727 ლარზე გამოაცხადა, რაც
შეეხება სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში განსახორციელებელ სამუშაოებს, ამ ეტაპზე პროექტებზე მიმდინარეობს მუშაობა.

ქართულ-შვეიცარიულ კომპანიას „ბლაუნშტაინ საქართველო” ხარაგაულელი ფერმერები ესტუმრნენ
მეხუთე წელია, რაც ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ
შარდომეთში ქართულ-შვეიცარიული კომპანია “ბლაუნშტაინ
საქართველო” ფუნქციონირებს. კომპანიის ძირითად მიზანს
შვეიცარიული სტანდარტის მიხედვით ადგილობრივი საკვები პროდუქტების წარმოება და შვეიცარული ჯიშის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ადგილობრივ ჯიშთან შეჯვარება
წარმოადგენს. ყოველივე ეს კი ხელს უწყობს რაჭის რეგიონში
ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის განვითარებას. აღსანიშნავია, რომ ფერმაში 31-მდე ადგილობრივი პირია
დასაქმებული. კომპანიას ჰყავს კონტრაქტორი ფერმერები და
ჯამურად 300 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ფლობს. ფერმაში ამ ეტაპზე 730 სული პირუტყვია.
29 სექტემბერს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო - საკონსულტაციო
სამსახურის ორგანიზებითა (უფროსი ბონდო კიკნაველიძე) და
მუნიციპალიტეტის გამგებლის, ნიკოლოზ თოფურიძის ხელშეწყობით, ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შარდომეთს გამგებლის წარმომადგენლები, ფერმერები და სხვა დაინტერესებული
პირები ესტუმრნენ და ,,ბლაუნშტაინ საქართველოს” საქმიანო-

ყურადღება, აუქციონი!
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზების მიზნით განმეორებითი ელექტრონული აუქციონი
გამოცხადდა. ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ვებ-გვერდზე:
eauction.ge განთავსდა.

წინასწარი შესატანი „ბე“-ს ოდენობა საწყისი საპრივატიზაციო საფასურის 10%-ია. „ბიჯი“-საწყისი
საპრივატიზაციო საფასურის 10%-ი.
აუქციონი 2017 წლის 9 ოქტომბერს დაიწყო და 2017 წლის 14 ოქტომბერს, 16 საათზე, დასრულდება.

ბას ადგილზე გაეცნენ. აღნიშნული ვიზიტი რაჭაში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო - საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი,
ბონდო კიკნაველიძე, ვიზიტის მთავარ მიზნად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარებას მიიჩნევს. „ფერმერებმა საკუთარი თვალით უნდა ნახონ, თუ როგორ განვითარდა
მეცხოველეობა სხვა რეგიონებში. ხარაგაულში ამ დარგის აღორძინების ერთ-ერთი ხელშემშლელი ფაქტორი სათიბ-საძოვრების
უქონლობაა, თუმცა დაინტერესების შემთხვევაში, ამის მოგვარებაც შეიძლება. კარგია თუ ფერმერები პირუტყვთა ხელოვნურ
განაყოფიერებას მოახდენენ, რაც ხელს შეუწყობს პირუტყვთა ჯიშობრივ გაუმჯობესებას.” - დასძინა სამსახურის უფროსმა.
აღსანიშავია, რომ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ცხოველთა ხელოვნური განაყოფიერება უკვე შესაძლებელია.
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშობრივი გაუმჯობესების
მიზნით ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 6 ათასი ლარი გამოიყო.
თამარ მაღრაძე

2018 წლიდან „სოციალური ჭრის” პროგრამაში ცვლილებები შედის
2018 წლიდან მოსახლეობა ტყეში
შეშის მოსაჭრელად ვეღარ შევა. როგორც ეროვნული სატყეო სააგენტოს
საფინანსო და ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვის სამსახურის უფროსმა ბესარიონ კიწმარიშვილმა განაცხადა,
„ტყეში არაკვალიფიციური ადამიანების
შესვლა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება”. მისივე თქმით, პირველი ეტაპი
უკვე დაწყებულია და სკოლებს საშეშე
ნედლეულით უკვე სააგენტო ამარაგებს.
მოსახლეობა საშეშე რესურსს საქართველოს ტყის კოდექსით განსაზღვრული სოციალური ჭრის აქტივობის
ფარგლებში მოიპოვებს. შესაბამისი
ცვლილება „ტყითსარგებლობის წესის
დამტკიცების შესახებ” საქართველოს
მთავრობის დადგენილებაში 2010 წლის
20 აგვისტოს შევიდა.აღნიშნული ცვლი-

ლება ტყის რესურსის შენარჩუნებას და
ხე-ტყის უკანონო მოპოვების ფაქტების
შემცირებას შეუწყობს ხელს.
კვლევებზე
დაყრდნობით,
ჭრა
უფრო მასობრივ ხასიათს ატარებს,
ვიდრე ეს სახელმწიფო სტრუქტურებს აქვთ აღრიცხული. მაგალითად,
USAID-AYPEG3 - ის მიერ ჩატარებული
კვლევის მიხედვით, მოსახლეობის მიერ
შეშის მოხმარებამ 2013 წელს დაახლოებით 4,6 მილიონი მ3 შეადგინა, რაც,
8-ჯერ აღემატება იმავე წელს სოციალური ჭრების პროგრამით ათვისებულ რესურსს, 518,000 მ3-ს.
2013 წლიდან 2015 წლამდე მნიშვნელოვნად გაიზარდა ტყით არალეგალური სარგებლობის ფაქტები, შესაბამისად, გაზრდილია გარემოზე მიყენებული
ზიანიც.

ამასთან, გასულ წელს სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურმა შესაბამისი დასკვნა გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც:
„სოციალურ სექტორში სათბობი შეშის
დეფიციტია. კერძოდ, სოციალური ჭრის
ფარგლებში გამოყოფილი რესურსის
მოცულობა მოსახლეობისთვის არასაკმარისია და სათბობი შეშის ალტერნატიული წყაროების არარსებობის/სიძვირის
გამო, მოსახლეობა მოიხმარს არალეგალური წარმოშობის რესურსს. სათბობი
შეშის დეფიციტზე ასევე მიუთითებს
უკანონო ჭრების მზარდი ტენდენცია”.
შესაბამისად, ცვლილებამ, რომ სახელმწიფომ და, კერძოდ, ეროვნულმა
სატყეო სააგენტომ თავად განახორციელოს ე.წ. სოციალური ჭრები, უკანონო
ჭრის ფაქტები უნდა შეამციროს.
ეკა შავიძე
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