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,,ქართულმა ოცნებამ” ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატად
ნიკოლოზ თოფურიძე დაასახელა
„ქართული ოცნება - დემოკრატიულმა საქართველომ” საარჩევნო კამპანია
ოფიციალურად დაიწყო.პარტიის თავმჯდომარემ, გიორგი კვირიკაშვილმა, 2
სექტემბერს იმერეთის რეგიონში მერობის კანდიდატები წარადგინა და აღნიშნა,
რომ თითოეული მათგანი კვალიფიციურობისა და პროფესიონალიზმის ნიშნით
შეირჩა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში „ქართული ოცნებიდან” ხარაგაულის მერობის კანდიდატი
ნიკოლოზ თოფურიძე იქნება. ქვეყნის
პირველი პირის განცხადებით,იმერეთის
რეგიონის მერობის კანდიდატები ხალხისა და ადგილობრივი თვითმმართველო-

ბის გაძლიერებისთვის მაქსიმუმს გააკეთებენ.
შეკრებილ მხარდამჭერებს პარტიის
გენერალურმა მდივანმა, „ქართული ოცნების” თბილისის მერობის კანდიდატმა კახა
კალაძემ მიმართა. კალაძის განცხადებით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თანამედროვე საქართველოში მოხდეს თვითმმართველობის სწორად ორგანიზება და
განვითარება, რადგან ქვეყნის ძლიერება
სწორედ ძლიერ თვითმმართველობაზეა
დამოკიდებული.
კანდიდატების წარგდენა ქუთაისში,
დავით აღმაშენებლის გამზირზე, ასსაფეხურიან კიბეებთან მოხდა.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა,
ნიკოლოზ თოფურიძემ, ვახანში გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები დაათვალიერა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა, ნიკოლოზ თოფურიძემ, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან
ერთად, ვახანში გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები მოინახულა. სოფლის
ცენტრალური
გზის 3500-მეტრიანი მონაკვეთის
მობეტონება აქტიურ ფაზაშია.
ე.წ. „ლომსაძეების წყაროდან”
სოფლის საჯარო სკოლამდე
1900-მეტრზე 3 მ. სიგანისა და 16
სმ. სისქის ბეტონის საფარი მოეწყობა, ხოლო სკოლიდან 1 600
მეტრზე ე.წ. „ბონდის ხიდებამდე”

- 4 მ. სიგანისა და 16 სმ. სისქის.
პროექტის ფარგლებში გაკეთდება ცხაურები და სანიაღვრე არხები.
ნიკოლოზ თოფურიძე ვიზიტის ფარგლებში ასევე შეხვდა სოფლის მოსახლეობას და
მათთან საუბარში ხაზგასმით
აღნიშნა, რომ გამგეობაში შექმ
ნილი კონტროლის ჯგუფი პერ
მანენტულად უწევს ზედამხედველობას ინფრასტრუქტურულ
პროექ
ტებს. გამგებელმა მოსახლეობას პირობა მისცა, რომ მობეტონება მოხდება ხარისხიანად

საკრებულოს თავმჯდომარემ, მანანა
ბარბაქაძემ, მაქათუბანში გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები მოინახულა
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მანანა ბარბაქაძე მაქათუბანში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ადგილზე
გაეცნო. აღნიშნული გზის 2
კმ-იან მონაკვეთზე
ბეტონის
საფარი იგება. პროექტი რეგიონული განვითარების ფონდიდან 340 065 ლარით დაფინანს-

და გამოვლენილი ხარვეზების
შემთხვევაში, თუ ის არ იქნება
აღმოფხვრილი, შესრულებული
სამუშაოების ჩაბარება არ მოხდება. ვახანის მცხოვრებლები
კმაყოფილებას გამოხატავენ სოფელში გზის მშენებლობის გამო
და ერთხმად აღნიშნავენ, რომ
ინფრასტრუქტურის
მოწესრიგება ბევრ პრობლემას მოუხსნის
ადგილობრივებს. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს შპს „მიმდემი”
ასრულებს. პროექტი რეგიონული
განვითარების ფონდიდან 460 800
ლარით ფინანსდება, მათ შორის,

ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება 5%-ა.
ვახანში საგზაო ინფრასტრუქ-

ვახანში მერაბ არევაძის სახელობის ტურნირი გაიმართა
29 აგვისტოს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვახანში მერაბ არევაძის სახელობის
ტურნირი მოეწყო. ტრადიციისამებრ, სპორტული ღონისძიებები დოღსა და ქართულ ჭიდაობაში გაიმართა, რომელშიც მოყვარული და პროფესიონალი სპორტსმენები ჩაერთნენ. სოფლის
დღესასწაულზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი ნიკოლოზ თოფურიძე შვილიშვილთან,
ლადო გაბაშვილთან, ერთად იმყოფებოდა. მერაბ
არევაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ტურნირს ასევე საკრებულოს თავმჯდომარე მანანა ბარბაქაძე,

და და სამუშაოებს ტენდერში
გამარჯვებული კომპანია შპს
„დავითი” ასრულებს. აღსანიშნავია, რომ გზების მობეტონება
პარალელურ რეჟიმში მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებშიც
აქტიურად
მიმდინარეობს.
რაც შეეხება მაქათუბნის გზას,
სამუშაოები რამდენიმე დღეში
დასრულდება.
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და

საქართველოს განათლებისა
მეცნიერების სამინისტროს

გადაწყვეტილებით, საჯარო სკოლებში სწავლა 15 სექტემბერს
დაიწყება. რა სიახლეებით ხვდებიან ხარაგაულის საჯარო სკოლები ახალ
სასწავლო წელს
და რა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა, ამის შესახებ ხარაგაულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი, დავით
კიკნაძე, გვესაუბრება:
„ხარაგაულის ოცდახუთ საჯარო სკოლაში სწავლა სექტემბერში ჩვეულ რიტმში განახლდება. ამისთვის ყველა სკოლა,
როგორც ინფრასტრუქტურული,
ასევე
სოციალურ-ეკონომიკუ-

ტურის მშენებლობის სამუშაოები
ოქტომბრის შუა რიცხვებში დასრულდება.

რი თვალსაზრისით, მზადაა. რაც
შეეხება წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო გიმნაზიას, როგორც ჩემთვის ცნობილია, შესაძლებელია,
აქ სარემონტო სამუშაოები ჩატარდეს და სასწავლო პროცესი
დროებით
გადაიდოს. გასულ
წელს მეუფესა და მამა ანტონის
(სულთანიშვილი) ხელშეწყობით
გიმნაზიაში, დაახლოებით, 150
ათასი ლარის სამუშაოები განხორციელდა და შენობის ნახევარზე მეტი გარემონტებულია.
სამწუხაროა, რომ ამ სკოლას განათლების სამინისტრო ვერ ეხმა-

რება, რადგან მისი იურიდიული
სტატუსი კერძო სკოლაა. ზოგადად, ახალ სასწავლო წელს მნიშვნელოვანი სიახლეებით ვხვდებით. აღსანიშნავია, რომ მოსწავლეებს სახელმძღვანელოები
უფასოდ გადაეცემა. პროექტი
მეოთხე წელია, ხორციელდება და
ეს ერთგვარი შეღავათია იმ ოჯახებისათვის, რომლებსაც სახელმძღვანელოების ყიდვის შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. რაც შეეხება
პირველკლასელებს, ისინი საჩუქრად „ნოუთბუქებს” მიიღებენ.
სასიხარულოა ის ფაქტიც, რომ
შარშანდელთან შედარებით წელს

გვერდი მოამზადა ეკა შავიძემ

2 გვ.

12-ით
მეტი პირველკლასელი
გვყავს. მათი რაოდენობა 192 - ს
შეადგენს. ვფიქრობ, ამის ერთერთი ფაქტორი სოფლებში ახალი
საბავშვო ბაღების აშენებაა.
- რამდენად მოწესრიგებულია
სკოლებში ინფრასტრუქტურა და
ჩაუტარდა თუ არა რომელიმეს
რეაბილიტაცია?
- ხარაგაულის საჯარო
სკოლებში
მასშტაბური ინფრასტრუქტურული
პროექტები განხორციელდა. მნიშვნელოვანია, რომ ღარიხევის სკოლას, რომელიც
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ვახანში მერაბ არევაძის სახელობის ტურნირი
გაიმართა
დასაწყისი
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1 გვ.

გამგებლის პირველი მოადგილე არჩილ მაღრაძე, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, მოწვეული სტუმრები და სოფლის მცხოვრებლები დაესწრნენ. აღსანიშნავია,
რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით (6112 ლარი),
სპეციალურად ამ დღისთვის ვახანში საჭიდაო არენა მოეწყო,
რომელიც გარდაცვლილი მერაბ არევაძის ვაჟმა, მინდია არევაძემ, გახსნა და საქართველოს ჰიმნის ფონზე ქართული დროშა აღმართა. ხარაგაულის კულტურის ცენტრთან არსებულმა ვაჟთა ვოკალურმა ანსამბლმა - „უბისმა” „მრავალჟამიერი”
შეასრულა.
სხვადასხვა სპორტული აქტივობები საკმაოდ აზარტულ ვითარებაში წარიმართა. დაძაბული თამაშების შემდეგ გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, რომლებსაც ფასიანი საჩუქრები და
სიგელები მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ნიკოლოზ თოფურიძემ და პირველმა მოადგილემ არჩილ მაღრაძემ გადასცეს. ასევე დოღში გამარჯვებულ სამეულს კომპანია შ.პ.ს. „მიმდემის”
წარმომადგენელმა, რომელიც ვახანში გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებს ასრულებს, ფულადი ჯილდო (100 ლარი) გადასცა.
მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ნიკოლოზ თოფურიძემ მადლობა გადაუხადა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მცირედი წვლილი
შეიტანა ამ მეტად მნიშვნელოვანი ღონისძიების ორგანიზებაში.
გამგებელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ისეთი ვაჟკაცის სახელს,
როგორიც მერაბ არევაძე იყო, დავიწყება არ უწერია.
შეგახსენებთ, რომ ღონისძიების ორგანიზატორები არიან: ა(ა)
იპ „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და
მართვის მუნიციპალური ცენტრი” და ვახანის ადმინისტრაციული
ერთეულის წარმომადგენლები. მხარდამჭერია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და გამგეობის კულტურის, განათლების,
სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური (უფროსი ირინე ჩხეიძე).

#360 (19) 4 seqtemberi 2017 w.

დასაწყისი

1 გვ.

წლისაა, სრული კაპიტალური
რემონტი ჩაუტარდა. ამჟამად
აქ ოთხი ბავშვი სწავლობს, რომელსაც, შესაძლებელია, სამი
კიდევ დაემატოს.გარდა ამისა,
გარემონტდა ზვარის საჯარო
სკოლა. შენობასთან დაკავშირებით იყო რიგი პრობლემები და,
შესაბამისად, სარეაბილიტაციო
სამუშაოებს ვერ ვახორციელებდით. ახლა კი ყველაფერი დარეგულირდა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ბორის საჯარო სკოლის
ნაწილსაც.
სამივე პროექტზე
განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრომ, დაახლოებით, 0,5
მილიონი ლარი დახარჯა.
- რას გვეტყვით სასკოლო ავტობუსებთან დაკავშირებით. მიმდინარე წელს კიდევ ხომ არ იგეგმება ახალი ხაზების დამატება და
როგორ დარეგულირდა მძღოლების
ანაზღაურების საკითხი?
-სასკოლო ავტობუსი თითქმის
ყველა სკოლას ემსახურება.
წელს ოთხი ახალი ხაზის დამატება
მოხდა. შემიძლია თამამად ვთქვა,
რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
პროექტია, რასაც განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს. ხარაგაული მაღალმთიანი რეგიონია და ეს ერთგვარი
შეღავათია იმ მოსწავლეებისთვის,
რომლებსაც სკოლისკენ გადაადგილება შორი მანძილიდან უწევთ.
მუნიციპალიტეტს სულ 100 სასკოლო ავტობუსი
ემსახურება.
რაც შეეხება მძღოლების ანაზღაურების საკითხს, ამაში ჩვენ ვერ
ვერევით. სამინისტრო აცხადებს
ტენდერს და გამარჯვებული კომპანია აფორმებს ხელშეკრულებას
მძღოლებთან. ხელშეკრულება პერსონალურია და მათი ანაზღაურება
დამოკიდებულია კილომეტრაჟზე

და გზის ინფრასტრუქტურაზე.
- რამდენად აქტიურად იყვნენ
ხარაგაულელი მოსწავლეები
საზაფხულო ბანაკებსა და სასკოლო
ოლიმპიადებში ჩართული?
-საზაფხულო ბანაკში მონაწილეობა, დაახლოებით, 200 - მდე
ბავშვმა მიიღო. ძირითადად, ეს
გათვლილი იყო მე-7 და მე-9 კლასის მოსწავლეებზე. არ ჰქონდა
მნიშვნელობა, მოსწავლე მაღალი
აკადემიური მოსწრებით გამოირჩეოდა თუ არა, წასვლა იყო ნებაყოფლობითი და მხოლოდ მშობლის
ნებართვას საჭიროებდა. ზოგადად,
საბანაკო სისტემა ბავშვებს შორის
ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა
და კომუნიკაციის გაღრმავებას უწყობს ხელს, რაც მნიშვნელოვანია
მომავალი თაობისთვის. გარდა
ამისა, მიმდინარეობდა სასკოლო
ოლიმპიადები, რომლებშიც ხარაგაულელმა მოსწავლეებმა წარმატებით იასპარეზეს და ბევრი მათგანი
გამარჯვებულიც გახდა. მიხარია,
რომ ხარაგაულში ძალიან ღირსეული მომავალი თაობა იზრდება.
- უახლოეს მომავალში ხომ არ იგეგმება პედაგოგთა ხელფასების ზრდა?
- შესაძლებელია, იანვრიდან
მოხდეს მასწავლებელთა ხელფასების ცვლილება. თუმცა არ შეიძლება
არ აღინიშნოს, რომ დღეს სერტიფიცირებულ პედაგოგს, ვისაც სრული
დატვირთვა აქვს და ამავდროულად
არის კლასის დამრიგებელი, არცთუ
ისე დაბალი ანაზღაურება აქვს.
- წყალტუბოში საჯარო სკოლის
დირექტორებს
ტრენინგები ჩაუტარდათ. ასევე პედაგოგებისათვის სემინარები მიმდინარეობდა
საგანმანათლებლო რესურსცენტრში. რა მიზანს ემსახურებოდა ტრენინგ-სემინარები?
- ე.წ. ლიდერობის აკადემიაში
ხდება ყველა საჯარო სკოლის დირექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება,

რომელიც შედგება ექვსი მოდულისგან, თითოეული მოდული კი ექვსდღიანია. ტრენინგი საკმაოდ შრომატევადი, საინტერესო და ფუნქციურად
დატვირთულია. ეცნობიან ინოვაციებს, სკოლის მართვის მენეჯმენტს
და ა.შ. რესურსცენტრში ტარდება
სპეცპედაგოგთა ტრენინგები, რომელიც 120 საათიანია და სექტემბრის
ბოლოს მთავრდება. ამავდროულად
იყო მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები და ხარაგაული
ამ მიმართულებით აქტიურად იყო
ჩართული, თუმცა ოფიციალური შედეგები ჯერჯერობით
ცნობილი
არაა. ასევე მაღალი შედეგები აჩვენეს
აბიტურიენტებმა ერთიან ეროვნულ
გამოცდებზე და უმრავლესობა სტუდენტი გახდა. აქვე არ შეიძლება არ
აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ წყალტუბოში შეხვედრა გვქონდა მინისტრის
პირველ მოადგილესთან. ვისაუბრეთ
ბევრ საინტერესო თემაზე და გაჟღერდა, რომ დირექტორებს, რომელთა სერტიფიკატს დრო გაუდის, თავიდან აღარ მოუწევთ გამოცდების
ჩაბარება და კვლავ განაგრძობენ
დაკავებულ თანამდებობაზე მუშაობას. ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ კანონში შედის ცვლილება, რომლის საფუძველზეც საბაზო
განათლების მქონე მოსწავლეს, თუ
სახელმწიფო პროფესიული განათლება ექნება მიღებული, შესაძლებლობა
მიეცემა, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გავიდეს და სწავლა უმაღლეს
სასწავლებელში განაგრძოს.
დასასრულ მინდა, ყველა მოსწავლეს, მასწავლებელსა და მშობელს მივულოცო ახალი წლის დაწყება და წარმატებული და ნაყოფიერი სასწავლო წელი ვუსურვო,
რათა გაძლიერდეს ის ფუნდამენტი,
რომელზეც ჩვენი ქვეყნის უკეთესი
მომავალი უნდა დაშენდეს.
ეკა შავიძე

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში საშემოდგომო გაწვევა დაიწყო
საქართველოს მთავრობის N349
დადგენილებით, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში 2017 წლის
საშემოდგომო გაწვევა
პირველი
აგვისტოდან დაიწყო და მიმდინარე
წლის 29 დეკემბრამდე გაგრძელდება.სამხედრო სამსახურში გასაწვევთა სამედიცინო შემოწმებას საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ახორციელებს, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო კი კოორდინაციას უწევს ამ
პროცესს. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ის წვევამდელთა
მოძიებას უზრუნველყოფს.
რა შემთხვევაში თავისუფლდება
პირი სამხედრო სამსახურიდან, ვინ

ექვემდებარება გაწვევას და როგორ ხდება გადავადება- ამ და სხვა
მნიშვნელოვან საკითხებზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის
სამსახურის უფროსი, დავით დევდარიანი, გვესაუბრება.
-„სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა წელიწადში ორ ეტაპად

მიმდინარეობს. ახლა საშემოდგომო
გაწვევა დაიწყო და წვევამდელების
ასაკი 18-დან და 27-წლამდეა განსაზღვრული. შესაბამისი უწყებიდან ცნობა ყველა წვევამდელს გადაეგზავნა
და ისინი ვალდებული არიან, უწყისის
მისვლის შემდეგ 7-დან 14 დღის ვადაში გამოცხადნენ დაწესებულებაში.
თუ პირი, სხვადას-

თინათინ ჩხეიძე და დეა ბერაძე ესტონეთში ისწავლიან

25 აგვისტოს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს ესტონეთის ქალაქ
კადრინას მერი იანეს ვეისნე სტუმრობდა. ბატონმა იანესმა საგანმანათლებლო რესურსცენტრში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა
და იმ პროგრამის შესახებ ისაუბრა,
რომელსაც კადრინას მუნიციპალიტეტი ხარაგაულელ მოსწავლეებს
სთავაზობს. შეხვედრას გამგებლის
პირველი მოადგილე არჩილ მაღრაძე, საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი დავით კიკნაძე,
კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის
უფროსი ირინე ჩხეიძე, მოსწავლეები
და მათი მშობლები ესწრებოდნენ.
ამავე დღეს მოხდა იმ პიროვნებების
შერჩევა, რომლებმაც ესტონეთში
სწავლის
სურვილი გამოთქვეს.

შეგახსენებთ, რომ გოჩა მაჭავარიანის ინიციატივით ხარაგაულსა და
კადრინას შორის მეგობრობის მემორანდუმი მიმდინარე წელს გაფორმდა. მემორანდუმი ორ მუნიციპალიტეტს შორის კულტურის, განათლებისა და ეკონომიკის მიმართულებით
თანამშრომლობას ითვალისწინებს.
აღსანიშნავია, რომ
გოჩა მაჭავარიანის დედულეთი ხარაგაულია და
მას განსაკუთრებული სიყვარული
აკავშირებს ამ კუთხესთან.
შეხვედრაზე კადრინას მერმა
პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა დამსწრე საზოგადოებას. მისი თქმით, ბავშვები ესტონეთში ერთი წელი ისწავლიან და
საცხოვრებელი ადგილისა და კვების
ხარჯს სკოლა დაფარავს. მოხდება
ასევე ესტონური ენის შესწავლა,
რომლის საჭირო თანხას კადრინას

მუნიციპალიტეტი გაიღებს. იანეს
ვეისნე ამბობს, რომ საერთო ჯამში
ყველა ხარჯი 3000 ევროს შეადგენს
და მოსწავლეები საჭირო რესურსით უზრუნველყოფილი იქნებიან.
საზღვარგარეთ სწავლის სურვილი წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სასულიერო გიმნაზიის
მოსწავლეებმა: თინათინ ჩხეიძემ,
თინათინ გელაშვილმა, N2 საჯარო
სკოლის მოსწავლემ მარიამ ჭიპაშვილმა, N3 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა: ანა მაჭავარიანმა, მარიამ
კიკნაძემ და ბორის სკოლა-პანსიონის მოსწავლემ დეა ბერიძემ გამოთქვეს. აღნიშნულ პროგრამაზე
სწორედ ეს ექვსეული დარეგისტრირდა. გასაუბრების შედეგად კი
მხოლოდ ორი მოსწავლე -თინათინ
ჩხეიძე და დეა ბერაძე- შეირჩა. რაც
შეეხება მარიამ ჭიპაშვილს, მან
გასაუბრებაზე საკუთარი სურვილით უარი განაცხადა. შერჩეული
მოსწავლეები ესტონეთში, დაახლოებით,10 სექტემბრისთვის გაემგზავრებიან.
როგორც ჩვენთან საუბარში
გოჩა მაჭავარიანმა აღნიშნა, გასაუბრების დროს ინგლისური ენის ცოდ-

ნას ყურადღება არ ექცეოდა. მისივე
თქმით, თინათინ ჩხეიძეს მედიცინის
კუთხით სურს სწავლის გაგრძელება და კადრინას მერმა პრიორიტეტი
ამის გამო მიანიჭა, დეა ბერაძე კი
სხვებისგან უფრო მეტად დამოუკიდებელი ეჩვენა.
ბატონი გოჩა ასევე გვესაუბრა,
თუ როგორ მოხვდნენ ესტონელები
ხარაგაულში.
„თავად ვსწავლობდი ესტონეთში და იქ ვმუშაობდი. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, რა თქმა
უნდა, მეგობრებთან კონტაქტები
არ გამიწყვეტია. იანეს ვეისნე ჩემი
სტუდენტობის მეგობარია, რომელმაც ესტონეთში ერთ-ერთი სტუმრობის დროს ის სკოლა დამათვალიერებინა, რომელშიც ახლა ხარაგაულელი მოსწავლეები ისწავლიან.
საუბრის დროს მან აღნიშნა, რომ
აქ სასწავლებლად საზღვარგარეთიდანაც ჩამოდიოდნენ და სწორედ
მაშინ გამიჩნდა იდეა, ხარაგაულიც
ჩართულიყო ამ პროგრამაში. ეს
მოსაზრება გავანდე იანესს და,
რა თქმა უნდა, უარი არ უთქვამს.
ყოველივე ჩემს მეგობარს, ხარაგაულელ ლაშა ციმაკურიძეს, ვუამბე.

მან შემომთავაზა, მაჟორიტარ დეპუტატს, კობა ლურსმანაშვილს, და
გამგებელს, ნიკოლოზ თოფურიძეს,
დავკავშირებოდით.
ვესაუბრეთ
მათ და ჩვენს წინადადებას დიდი
სიხარულით დათანხმდნენ. ამის
შემდეგ ესტონეთის დელეგაცია
ჩამოვიდა ხარაგაულში და ამ ორ
მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი. ჩვენს ბავშვებს
აუცილებლად მოეწონებათ კადრინა. ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან რამეს ისწავლიან, რაც
სამომავლოდ გამოადგებათ. მათ
დავუსვი ერთი შეკითხვა, რას გააკეთებდნენ მაშინ, თუ გარემო არ მოეწონებოდათ. რამდენიმემ მიპასუხა, რომ სწავლას გააგრძელებდნენ
და დასახულ მიზანს აუცილებლად
მიაღწევდნენ. მიხარია, რომ ასეთი
მოტივირებული თაობა იზრდება.
მინდა, თითოეულ მათგანს წარმატებები ვუსურვო და ჩემი სურვილია, მომავალ წელს რაც შეიძლება
მეტი ახალგაზრდა წავიდეს ესტონეთში სასწავლებლად.”
ეკა შავიძე
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სტეფანწმინდაში, „ხევის ბეთჰოვენის ‘’ სამშობლოში...

18 აგვისტოს, ფერისცვალების დღესასწაულზე, ხარაგაულის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის სახალხო ლიტერატურული თეატრი, პროექტით „ჩემი
საქართველო აქ არის!”, ეწვია სტეფანწმინდას, სადაც გაიმართა იზა ვეფხვაძის
საავტორო სპექტაკლი „მთების ბალადა”.
„ხომ არ მოდიან ჯაფარიძენი?...”
„მწვერვალი მწვერვალს ეუბნებოდა:
შემომაშველე თვალი ფხიზელი,
გახედე... მესმის ნაბიჯების ხმახომ არ მოდიან ჯაფარიძენი?”
სპექტაკლის დაწყებისთანავე ჟრუ
ანტელმა მოიცვა დარბაზი. ეს ვრცელი
ლექსი, რომლის ნაწყვეტიც შემოგთავაზეთ, ჩვეული ოსტატობით წარმოთქვა
პროექტისა და სპექტაკლის ავტორმა,
ლიტერატურული თეატრის დამაარსებელმა, სცენარისტმა, რეჟისორმა და
მსახიობმა, ქალბატონმა იზა ვეფხვაძემ
და ყველას შეგვექმნა შთაბეჭდილება
თითქოს, მართლა „მოგვესმა” იქვე, მახლობლად მდებარე, ცამდე აღმართული
მყინვარწვერისაკენ მიმავალი სიმონ,
ალიოშა და ალექსანდრა ჯაფარიძეების
ნაბიჯების ხმა, მათი „მოხევე ძმის” -სტეფანწმინდელი მთამსვლელის, იაგორა კაზალიკაშვილის, ნაბიჯების ხმა...
შემდეგ კი თანამიმდევრობით ჭიათურაში, ულამაზეს იმერულ სოფელ
ხრეითში, „გადავინაცვლეთ”, იზას მადლიანი ქართულის წინამძღოლობით „შევაბიჯეთ” ლიდა და ბიჭია ჯაფარიძეების
ოდა-კარში, სადაც ქართული (და არა
მარტო ქართული) ალპინიზმის უქრობი
ვარსკვლავები, და-ძმა ჯაფარიძეები,
მოევლინენ მზიანეთს... თითქოს „ვხედავდით” ზურგზე გოდორმოკიდებულ,
მრავალშვილიანი ოჯახის მამას, ბიჭია
ჯაფარიძეს, რომელსაც დიდთოვლობასა
და საშინელ ქარბუქში საშობაო არდადეგების შემდეგ სწავლასმოწყურებული
და გოდორში საგანგებოდ ჩათბუნებული ალექსანდრა მიჰყავს ჭიათურამდე
(18კმ.), რომ შემდეგ ქუთაისის წმ. ნინოს
გიმნაზიისაკენ გაამგზავროს... (აღნიშნულ გიმნაზიაში შემდეგ ალექსანდრასთან ერთად მისი ძმები სიმონი და ალიოშაც მიუსხდნენ მერხებს...მ.გ.), თითქოს
ლეგენდარულ მთამსვლელებთან- სიმონ,
ალიოშა და ალექსანდრა ჯაფარიძეებთან
ერთად „დავლაშქრეთ” თეთნულდი და
უშბა, შხელდა, იალბუზი, მყინვარწვერი,
პამირი...სიმონთან ერთად „აღმოვაჩინეთ” ლოპოტის თეთრი მარმარილოს
საბადო, ალიოშასთან ერთად გამოვიკვლიეთ: ხვამლის, ორხევის, ორპირის,
ტვიშის, შიომღვიმისა და უფლისციხის
გამოქვაბულები, „შევისწავლეთ” კაცხის
სვეტი. ალექსანდრასთან ერთად „ვეწვიეთ” მყინვარწვერზე ბეთლემის მონასტერს...
„გამოუქვაბავთ მუნ მონასტერი...”
უნებლიეთ, თითქოს სკოლის მერხზე „აღმოვჩნდი” და ჩამესმა ჩემი უსაყ-

ვარლესი ნუნუ მასწავლებლის, ნუნუ
თხელიძის (ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს!) საოცარი გრძნობით წარმოთქმული სტრიქონები ილიას „განდეგილიდან”:
„უწინდელს დროში ღვთისა მოსავთა
გამოუქვაბავთ მუნ მონასტერი
და იმ ყინულში შეთხრილს
ღვთის ტაძარს
ბეთლემს უწოდებს დღესაცა ერი.”
მომაგონდა, როგორ გაგვიძლიერა
ნუნუ მასწავლებელმა ამ პოემის შესწავლის სურვილი ,როცა გვიამბო იმ ექსპედიციის შესახებ, როდესაც 1948 წელს
მყინვარწვერის კალთაზე, ბეთლემის
მონასტერში, პირველად შეაბიჯა ლეგენდად ქცეულმა ალექსანდრა ჯაფარიძემ. სიტყვასიტყვით ჩაგვაწერინა მისი
ნათქვამი: „ხასხასა და დაუჟანგავ ზღაპრადთქმულ ჯაჭვს ხელით რომ შევეხე,
გული კინაღამ ამომივარდა მკერდიდანო” (დღეს სტეფანწმინდის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში ინახება რკინის
ფირფიტებით შეჭედილი კარი და გამოქვაბულში აღმოჩენილი სხვა ნივთები- მეცამეტე საუკუნის ჭდეული, რელიეფური
გამოსახულებებითა და ასომთავრული
წარწერებით შემკული დროშა (ხატი),
მასზე უფრო ძველი ბრინჯაოს სამფეხა
სანთლის ძირი და XV, XVII, XVIII საუკუნეების ქართული და ირანული ვერცხლის ფული.)
მომაგონდა ჩემი მოსწავლეობის
დროს (1952წ.) რეჟისორ დავით რონდელის მიერ გადაღებული პირველი ფერადი მხატვრული ფილმი „მწვერვალთა
დამპყრობნი” (სცენარის ავტორები:
ნიკოლოზ ტიხონოვი, დავით რონდელი)
მომაგონდა უშბაზე თოკით დაკიდებულმა ალექსანდრამ (მსახიობი: ლიანა ასათიანი)ღამე რომ გაათია. ეს ხომ რეალური
ფაქტი იყო ამ სახელოვანი მთამსვლელი
ქალის ცხოვრებაში...
...1934 წელს ალექსანდრა და ალიოშა ჯაფარიძეებმა იაგორა კაზალიკაშვილთან და გიო ნიგურიანთან ერთად
უშბა დალაშქრეს. მწვერვალის ბოლო
წერტილამდე 200 მეტრი რჩებოდა, როცა
დაუღამდათ. პატარა შვერილზე მხოლოდ ერთი, ძალზე მამაცი მთამსვლელი, თუ შეძლებდა ღამის გათევას, ისიც
ნახევრად მჯდომარე მდგომარეობაში.
ისინი კი ოთხნი იყვნენ. აუცილებელი იყო
დაბლა დაშვება. კაცებმა ჭოჭმანი დაიწყეს. ალექსანდრამ კი მტკიცედ გადაწყვიტა დარჩენა, რადგან გამოცდილმა
მთამსვლელმა კარგად იცოდა, რომ ამ
დაბრკოლებას შეიძლება წარუმატებლად გადაეწყვიტა მათი მიზანი. ნაბადში გამოხვეული ალექსანდრა თოკით
დაკიდებული დარჩა უშბაზე, დანარჩენები კი დაბლა დაეშვნენ. ალექსანდრამ
იცოდა, რომ მეორე დღისთვის უშბაზე
შეტევას ვერც ერთი ვერ გადაიფიქრებდა, რადაგან მაღლა „მძევლად დატოვებული” ქალი ეგულებოდათ... „-რომ არა
ალექსანდრას თავგანწირვა, ჩვენ იმჯე-

რად, ალბათ, ხელს ავიღებდით უშბის
დაპყრობაზეო.”-იგონებდნენ შემდგომ
მთამსვლელები.

ნამდვილი ფერისცვალება
მოახდინა...
ჩაფიქრებული იყო, რომ სპექტაკლი
„ხევის ბეთჰოვენის”- ალექსანდრე ყაზბეგის სახლ-მუზეუმის ეზოში გამართულიყო, მაგრამ აქ მიმდინარე დიდი სარემონტო სამუშაოების გამო ეს არ მოხერხდა

და „მთების ბალადას” სტეფანწმინდის
ეროვნული პარკის დარბაზმა უმასპინძლა.
ხარაგაულის წარმომადგენლებთან
ერთად (20 კაცი) სპექტაკლს ესწრებოდა დედაქალაქის ინტელექტუალური
დელეგაცია (სამი ავტობუსი თბილისიდან), ესწრებოდნენ სტეფანწმინდელები, თვით ცნობილი მთამსვლელის,
იაგორა კაზალიკაშვილის, ღირსეული
შთამომავლები: იაგო, ნინო და მერი კაზალიკაშვილები, ესწრებოდნენ ცნობილი მთამსვლელები: დავით ჩანტლაძე,
გელა ოთარაშვილი, გიორგი მაჩალაძე,
ესწრებოდა მამიდა ალექსანდრას მიერ
ნაშვილები და სახელოვან ქართველად
აღზრდილი ძმისშვილი ივანე ნოეს ძე
ჯაფარიძე - გეოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ჟურნალისტი, მწერალი,
საქართველოს რადიოს დიქტორი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი
არხის რადიოპროგრამა ,ჩვენი საგანძურის” ავტორი და წამყვანი, ესწრებოდა მისი უსაყვარლესი მოსწავლე,
თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის
სახლის ალპინიზმის წრის აღზრდილი,
ამჟამად ცნობილი კინორეჟისორი თენგიზ მალანია.
სპექტაკლის შემდეგ არაერთმა მაყურებელმა გამოხატა აღფრთოვანება
სპექტაკლისა და მისი შემოქმედი პატრიოტი ქალბატონის იზა ვეფხვაძის მიმართ. საკმარისია, სტეფანწმინდელი
ცნობილი პოეტის, თენგო ავსაჯანიშვილის, სიტყვები გავიმეორო: „ბედნიერი ვარ, რომ გავიცანი ლეგენდა-ქალბატონი იზა ვეფხვაძე, ვნახე სპექტაკლი „მთების ბალადა”, რომელმაც ჩემ-

ზე ფერისცვალების დღესასწაულზე
ნამდვილი ფერისცვალება მოახდინა.
უნიჭიერესო ქალბატონო!
არ მყოფნის სიტყვები თქვენგან
წამოსული ემოციის სრულყოფილად გამოსახატავად. შეგეწიოთ ხევის ყველა სალოცავის მადლი, თქვენ მე კიდევ უფრო
მეტად შემაყვარეთ ჩვენი სათაყვანო მამული, ჩვენი საქართველო, მისი დიდებული ადამიანები!’’
ბატონმა ივანე (ვანო) ჯაფარიძემ მე-

ტად საყურადღებო ეპიზოდები გვიამბო
თავისი დიდი წინაპრების ცხოვრებიდან.
გაიხსენა, როცა მთამსვლელობით გატაცებულმა, თავისი სურვილი გაანდო
აღმზრდელს, უსაყვარლეს მამიდა ალექსანდრას.
-„ამას ჩემს სიცოცხლეში ვერ იზამ,
ეყოთ ჯაფარიძეებს მთებში სიარული”,
-ასეთი იყო კატეგორიული პასუხი თეთნულდსა და უშბაზე დაღუპული ძმების
- სიმონ და ალიოშა ჯაფარიძეების -სვეგამწარებული დისა, რომელმაც მთელი
თავისი ცხოვრება ალპინიზმს მიუძღვნა...
1929 წელს სიმონ ჯაფარიძე მონაწილეობდა თეთნულდზე გიორგი ნიკოლაძის ექსპედიციაში. სიმონმა განსაცდელში ჩავარდნილი თანამგზავრის, პიმენ
დვალის გადასარჩენად ყველაფერი იღონა, მაგრამ ვერაფერს გახდა და მასთან
ერთად ჩაიჩეხა თეთნულდის ნაპრალებში...
1945 წელს, უშბა-შხელდის ტრავერსის დროს, კარავში ღამის გასათევად
შეფარებული ალიოშა და მისი ჯგუფი,
ზვავმა დაფარა. უშბის ნაპრალებში ალიოშას ნეშტი მხოლოდ 12 წლის შემდეგ
იპოვეს ქართველმა ალპინისტებმა...
1955 წელს გადასახლებიდან დაბრუნებულმა ცნობილმა მწერალმა ლევან
გოთუამ 1957 წელს მყინვარწვერზე,
ბეთლემზე, მოაწყო ახაგაზრდა ქართველ მწერალთა ექსპედიცია და საპატიო
წინამძღოლად ალექსანდრა ჯაფარიძე
მიიწვია... ეშინოდა უშიშარ ქალბატონს
ძმების ნაფეხურებთან შეხებისა, მაგრამ
დათანხმდა ლევანს და შემდეგ კმაყოფილებით იგონებდა: „- ძმების უბედურების

შემდეგ ამ ექსპედიციით თითქოს ახალი
ძალა შემემატა, რომელიც ჩემს სტრესს
შეება...”
... და დღეს ქართული ალპინიზმის
სამი ლეგენდა- სიმონ, ალიოშა და ალექსანდრა ჯაფარიძეები- მშვიდად განისვენებს ვერის ბაღში, რომელთა საფლავებიდან უქრობად ანათებს სხივი გმირობისა,
მამაცობისა, მამულის უსაზღვრო სიყვარულისა... ხრეითში კი მათი სახლ-მუზეუმი თავისი მდიდარი ექსპონატებით
გულღიად მასპინძლობს ექსკურსანტებს
საქართველოდან თუ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან და დამთვალიერებელს ერთხელ კიდევ მოახრევინებს ქედს
ქართველთა სულის სიძლიერისა და უდრეკი ნებისყოფის წინაშე.
განა უფლის წყალობა არაა?...
მეორე დღეს, 20 აგვისტოს, მოვილოცეთ გერგეტის სამება, კვლავ დავტკბით
მდინარე თერგისა და დარიალის ხეობის
მშვენიერებით, ტკივილით მივუახლოვდით ლარსის საკონტროლო გამშვებ
პუნქტს, მოვილოცეთ იქვე ამ ბოლო
წლებში მთავარანგელოზის სახელზე აგებული მამათა უმშვენიერესი მონასტერი...
ვბრუნდებოდით უკან ... ვემშვიდობებოდით ზვიად მთებს, მწვერვალებს
და ვიქრობდით- განა უფლის წყალობა
და ჯილდო არ არის ამ სამყაროში ქართველად რომ მოგავლენს? იმ ზღაპრული
მიწის მკვიდრად გაგხდის, რომელსაც
დიდების შარავანდედით მოსავენ წინაპრებიცა და შთამომავლებიც...
P.S.
გვინდა, მადლობა გადავუხადოთ
ჩვენი სატრანსპორტო ხარჯების დაფინანსებისა და მოხევეთა ტრადიციული
სტუმარმასპინძლობისათვის
მთამსვლელ იაგორა კაზალიკაშვილის შვილიშვილებს: იაგო, ნინო და მერი კაზალიკაშვილებს. გვწამს, მომავალ წლებში
სტეფანწმინდას კვლავ ვეწვევით, მოკრძალებითა და სიყვარულით დავათვალიერებთ იაგორა კაზალიკაშვილის სახლმუზეუმს, წავიკითხავთ მთამსვლელი
პოეტის უმშვენიერეს ლექსებს და მადლიერების გრძნობით შევყოვნდებით იმ
ქუჩაზე, რომელსაც იაგორა კაზალიკაშვილის სახელი მიაკუთვნეს მადლიერმა
თანამემამულეებმა.
ერთხელ კიდევ გვინდა გამოვხატოთ
კმაყოფილება და მადლიერება მძღოლ
გელა ლურსმანაშვილის მიმართ, პროფესიონალიზმისა და ხარაგაულიდან
წარგზავნილებთან თბილი ურთიერთობისათვის.
გაცნობებთ, რომ პროექტით „ჩემი
საქართველო აქ არის!” სპექტაკლი „მოყვასისათვის შეწირულები” გაიმართება
კონფლიქტის ზონაში, ლიახვის ხეობაში,
ქვემო ნიქოზში, 2017 წლის 9 სექტემბერს, დღის 12 საათზე.

მერი გიორგიძე

სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად ხარაგაულში 700 ათასი ლარი დაიხარჯება
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს
სტიქიით მიყენებული ზიანის აღსადგენად 700 000 ლარი გამოეყო.
ამის შესახებ დეპუტატებს სახაზინო - საბიუჯეტო დაგეგმარების განყოფილების უფროსმა ნინო მაღლაკელიძემ 22 აგვისტოს გამართულ
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე
აცნობა. ქალბატონი ნინოს ინფორმაციით, 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.
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, ცვლილება შევიდა
ასევე 2017 წლის N 480 განკარგულებაში, რომლის თანახმად, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან

გამოყოფილი ჰქონდა 3647,4 ათასი
ლარი. მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერების ეკონომიის ხარჯზე გამოყოფილი 3647,4 ათასი ლარი
37,1 ათასი ლარით შემცირდა.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის
2017 წლის ბიუჯეტი 14 399.5 ათასი
ლარით განისაზღვრა.
წარმოდგენილ
საბიუჯეტო
ცვლილებას დეპუტატებმა მხარი ერთხმად დაუჭირეს.
თამარ მაღრაძე

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში საშემოდგომო გაწვევა დაიწყო
ხვა მიზეზის გამო, ვერ
მოახერხებს სამხედრო
სავალდებულო სამსახურის გავლას,
კანონის მიხედვით, უფლება აქვს, გადავადებით ისარგებლოს.
- თუ წვევამდელი გამოძახების
შემდეგ დანიშნულების ადგილზე არ
გამოცხადდა, რას ითვალისწინებს
კანონი?
- პირველ ჯერზე დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში, მას მეორედ მიუვა გამოძახება, თუ ამჯერადაც არ
გამოცხადდა და საპატიო მიზეზიც
არ წარმოადგინა, კანონი ითვალისწინებს ფულად ჯარიმას 1000 ლარის
ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 30 დღის ვადით. სასჯელის
მოხდის ან ჯარიმის გადახდის შემდეგ
ამ პირმა სამხედრო სავალდებულო
სამსახური მაინც უნდა გაიაროს.
- რა სახის სამედიცინო შემოწმება უტარდებათ წვევამდელებს და

რა შემთხვევაში ხდება სამხედრო
სავალდებულო სამსახურიდან მათი
გათავისუფლება ?
- სამხედრო სამსახურში გაწვევის თაობაზე გადაწყვეტილებას სპეციალური კომისია ღებულობს, რის
შედეგადაც წვევამდელები გადაყვანილ იქნებიან თბილისში სამედიცინო-საექსპერტო კომისიაზე. რაც
შეეხება სამხედრო სავალდებულო
სამსახურიდან გათავისუფლებას, ეს
იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა პრობლემები დაუდგინდება წვევამდელს
სამედიცინო შემოწმებისას. ასეთის
არსებობის შემთხვევაში არის გარკვეული ვადით შეზღუდვა. ჯარიდან
ავტომატურად
თავისუფლდება
პირი, რომელსაც ჰყავს ორი ან მეტი
შვილი ან არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე.
-დღეს ერთ-ერთი აქტუალური
საკითხია, თუ როგორ ხდება სამ-

ხედრო სავალდებულო სამსახურის
გადავადება. რა შემთხვევაში შეუძლიათ წვევამდელებს ამ სერვისით
სარგებლობა?
-კანონის თანახმად, წვევამდელს
თანხის გადახდის შემთხვევაში ორჯერ შეუძლია გადავადება. ეს თანხა 2000 ლარს შეადგენს, რომელიც
ბანკში სპეციალურ ანგარიშზე უნდა
გადაიხადოს და წელიწად-ნახევარი
თავისუფალი იქნება. ასევე დროებით გადავადებას ექვემდებარება
წვევამდელი, თუ სამხედრო სამსახურში გამოძახების მომენტისათვის არის დედისერთა ან სტუდენტი. თუმცა მათ თანხის გადახდა არ
ევალებათ. დედისერთობის შემთხვევაში, მან უნდა წარადგინოს ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი,
რომ იგი ნამდვილად არის დედისერთა. თუ მას სურვილი ექნება, ისარგებლოს სამხედრო სამსახურით, ჩვე-

ულებრივად დაწერს განცხადებას,
რომ არის დედისერთა და მისი პირადი სურვილია, გაიაროს სამხედრო
სამსახური.სტუდენტობის შემთხვევაში, იგი უნდა იყოს აკრედიტებული
უმაღლესი სახელმწიფო სასწავლებლის სტუდენტი.
- რა პრინციპით ხდება წვევამდელების გადანაწილება სხვადასხვა
უწყებაში და ითვალისწინებთ თუ არა
მათ სურვილს? ასევე, როგორც ვიცით, პიროვნებას შეუძლია, სამხედრო ვალდებულება მოიხადოს არასამხედრო ალტერნატიულ სამსახურში
და როგორ ხდება აქ მოხვედრა?
- დანაყოფები, რომლებშიც სავალდებულო სამხედრო სამსახური უნდა
გაიარონ წვევამდელებმა, თვითონვე
გააკეთებენ შერჩევას. თუმცა ნაწილობრივ წვევამდელთა სურვილიც
გათვალისწინებულია. სამედიცინო
კომისიასთან ერთად ის გასაუბრება-

საც გადის, რომელზეც ყურადღება
ექცევა მათ ოჯახურ მდგომარეობასა
და ნასამართლეობას. რაც შეეხეება
არასამხედრო ალტერნატიულ სამსახურში მოხვედრას, წვევამდელი, რომელსაც აქვს სურვილი, მოდის სამხედრო სამსახურში და ამის თაობაზე განცხადებას აკეთებს. აქვე აღვნიშნავ, რომ ხარაგაულის სამხედრო
აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
აქტიურად მუშაობს. საგაზაფხულო
გაწვევის გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული იყო 14 წვევამდელის
ჩარიცხვა. ჩვენ გეგმა თითქმის 200%
შევასრულეთ და ხარაგაულიდან
სამხედრო-სამსახურში 27 ჩაირიცხა. საერთო ჯამში 85 კაცი გავუშვით
კომისიაზე შესამოწმებლად, თუმცა
დანარჩენებს, გარკვეული მიზეზების
გამო, ამ ეტაპზე სავალდებულო სამსახურში წასვლაზე უარი ეთქვა.
ეკა შავიძე
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ხარაგაულიდან 91 კურსდამთავრებული სტუდენტი გახდა

მიმდინარე სასწავლო წელს ხარაგაულიდან უმაღლეს სასწავლებელში 91 ახალგაზრდა ჩაირიცხა.
მათგან ორი - ალექსანდრე ციცქიშვილი (ვერტყვიჭალის საჯარო
სკოლა) და ნინო ჭყოიძე (დაბის N3
საჯარო სკოლა) 100%-იანი გრანტის
მფლობელები გახდნენ. 70% - იანი
დაფინანსება მიიღო ცხრა აბიტურიენტმა, ხოლო 50%-იანი გრანტი
თერთმეტმა მოიპოვა.
სწავლის ეტაპებს შორის ერთერთი რთული პერიოდი მაინც აბიტურიენტობაა. სტუდენტობა კი
ყველაზე საინტერესო და ბედნიერ
წლებად ითვლება.
რა იყო მათი უპირველესი ოცნება, როგორ მიაღწიეს მის ასრულებას
და რა შეფასებას აძლევენ სკოლაში
მიღებულ ცოდნას -ამ და სხვა საკითხებზე ახალბედა სტუდენტებს
ვესაუბრეთ.

დი, არ მეგონა. ჩემი ოცნება ჟურნალისტობა იყო და ეს სურვილი
ამისრულდა. ვფიქრობ, სტუდენტობა ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი იქნება, რომელსაც ძალიან დიდი მოლოდინებით
ველოდები. ყველაფერს გავაკეთებ
იმისათვის, რომ დასახულ მიზნებს
მივაღწიო.”
ილიას სახელობის უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების
ფაკულტეტის სტუდენტი, 70%-იანი
გრანტის მფლობელი, ნინო ავალიშვილი:

მათ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო”.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილო
ლოგიის
ფაკულტეტის სტუდენტი, 70%-იანი
გრანტის მფლობელი,თამარ თხელიძე:

ნინო ჭყოიძე

თამარ თხელიძე

ნინო ჭყოიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი:
„თავდაუზოგავად ვშრომობდი,
მაგრამ ვშიშობდი, რომ გამოცდებზე
მაქსიმუმს ვერ მივაღწევდი. ძალიან
დიდი მნიშვნელობა აქვს ცოდნის იმ
საფუძველს, რასაც სკოლა გაძლევს
და სრული ჭეშმარიტებით შემიძლია
განვაცხადო, ამ მხრივ ყველაფერი
ძალიან კარგად იყო, რისთვისაც
მადლიერი ვარ ჩემი აღმზრდელი პედაგოგებისა. შეუფასებელია დედის
თანადგომა, რომელიც მიადვილებდა
დაძაბული დღეების ყოფას.
ქულებიდან გამომდინარე
ველოდებოდი გრანტს, თუმცა 100%იან დაფინანსებას თუ მოვიპოვებ-

„გამოცდებისთვის დიდი შემართებით ვემზადებოდი და მქონდა
იმედი, კარგი შედეგი მექნებოდა.
აბიტურიენტობა
დიდ
ენერგიას
მოითხოვდა, მაგრამ ეს პერიოდი
ძალიან საინტერესო იყო. ჩემს წარმატებაში ყველაზე დიდი წვლილი
დედას მიუძღვის. ასევე დიდი მადლობა მინდა, გადავუხადო ჩემს მასწავლებლებს, თითოეული მათგანი
ნამდვილად გამორჩეულია, მათ არა
მარტო განათლება მომცეს, არამედ
ბევრი სხვა ღირსებაც შემძინეს. მომავალ აბიტურიენტებს ვეტყვი, რომ
ყოველგვარ პრობლემას შეხვდნენ
ადეკვატურად და დასახულ მიზანს
აუცილებლად მიაღწევენ. განათლების მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია,
რადგან ჩვენს ქვეყანას დღეს ისე
სჭირდება
წიგნიერი თაობა, როგორც არასდროს. იმისათვის, რომ
ახალგაზრდები ბრბოდ არ იქცნენ,
არ უნდა დაეზაროთ სწავლა, კითხვა. ვისურვებდი, მომავალმა თაობამ
მიღებული ცოდნა სწორ და კეთილ
საქმეს მოახმაროს.”
„ბედნიერი და ძალიან გახარებული ვარ, სწორედ იქ მოვხვდი, სადაც
მინდოდა,” - გვესაუბრება N2 საჯარო სკოლის კურსდამთავრებული,
ანი აბაშიძე, რომელიც ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო

ნინო ავალიშვილი
„როდესაც ერთიანი ეროვნული
გამოცდებისათვის ვემზადებოდი,
მხოლოდ სწავლაზე ვიყავი ორიენტირებული. ვფიქრობ, თუ მოინდომებ, შესატყვის შედეგს აუცილებლად მიაღწევ. როდესაც ქულები
გავიგე, მოლოდინი მქონდა, რომ
70%-იან
დაფინანსებას მოვიპოვებდი და ასეც მოხდა. გამოცდების
პროცესი საკმაოდ რთული იყო, რომელსაც თან სდევდა დიდი ვნებათაღელვა, მაგრამ ყველაფერი კარგი
შედეგით დასრულდა. სტუდენტობა
სასიამოვნო თავგადასავლებითა და
სწავლისადმი დაუოკებელი სწრაფვის პერიოდად წარმომიდგენია.
ვფიქრობ, ყოველივეს წარმატებით
გავართმევ თავს და ჩემი ოჯახის
წევრებსა და ახლობლებს დიდ სიხარულს მივანიჭებ. აქვე არ შემიძლია
არ აღვნიშნო, რომ ჩემს წინსვლაში ყველაზე დიდი წვლილი დედას
და დეიდას მიუძღვით, რისთვისაც

უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტზე 50%-იანი გრანტით ჩაირიცხა.
ანი ამბობს, რომ მის წარმატებაში
უდიდესი წვლილი სკოლასა და დამრიგებელს, ქალბატონ მაყვალა ნანიტაშვილს, მიუძღვის. „ეროვნული
გამოცდებისთვის მზადების პროცესი მართლაც რთული იყო. ბევრ
შრომას და უდიდეს ძალისხმევას
ითხოვდა. მთელი წლის განმავლობაში ვიყავით დატვირთული, მაგრამ
შევძელი დასახული მიზნისთვის მიმეღწია. ქალბატონ მაყვალას მინდა,
მადლობა გადავუხადო გაწეული ამაგისათვის, იგი არა მარტო პედაგოგი,
არამედ საუკეთესო მეგობარიცაა.
ბედნიერი ვარ, რომ ასეთი ადამიანი
არსებობს ჩემს ცხოვრებაში. ვეცდები, მაქსიმალური ცოდნა მივიღო და
ჩემი ადგილი დავიმკვიდრო არჩეულ
პროფესიაში.”
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტი და N2 სკოლის კურსდამთავრებული მარიამ აბაშიძე ამბობს,
რომ სტუდენტობა ის პერიოდია,
როცა საფუძველი უნდა ჩაუყარო
საკუთარ წარმატებას და დაიწყო აქ-

ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია
ჩემს ცხოვრებაში. გამოცდებზე
მეტი შედეგი მინდოდა მქონოდა,
მაგრამ უკმაყოფილო არ ვარ, იმ ფაკულტეტზე ჩავირიცხე, რაზეც ვოცნებობდი. წინ მელის ლამაზი სტუდენტობა და პროფესიონალიზმისაკენ სვლის საინტერესო დღეები.
ნათია ტაბატაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენ
ტი,
50%-იანი გრანტის მფლობელი:
„ვფიქრობ, მიზნის მისაღწევად
საკმაოდ ბევრი ვიშრომე, თუმცა
შედეგით მეტნაკლებად ვარ კმაყოფილი, უფრო
მეტი მინდოდა.
ჩემს წარმატებაში დიდი წვლილი
მიუძღვის ოჯახს, სკოლას, განსაკუთრებით კი დედას. სტუდენტობა
ყველაზე ლამაზი პერიოდია ადამიანის ცხოვრებაში. მთავარია ნაყოფიერი და შედეგიანი იყოს ცოდნა,
რასაც ამ წლების განმავლობაში მივიღებთ. ამისთვის კი უფრო მეტი
შრომა იქნება საჭირო. მჯერა, რა
მიზანიც მაქვს ცხოვრებაში, აუცილებლად მივიღებ და ღირსეულად
შევძლებ საკუთარი ადგილის დამკ-

ანი აბაშიძე, ნათია ტაბატაძე, მარიამ აბაშიძე

ტიური სვლა მიზნისკენ.
„მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან
რთული და დამღლელი წელი გავიარე, ვთვლი, რომ აბიტურიენტობა

ვიდრებას ჩემ მიერ არჩეულ პროფესიაში.”

თამარ მაღრაძე

დეპუტატებმა ამომრჩევლებთან შეხვედრისა და საარჩევნო-სააგიტაციო მასალების განთავსების
რეგულირების წესი დაამტკიცეს
23 აგვისტოს გამართულ საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე დეპუტატებმა ადგილობრივი
თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო
სუბიექტების ამომრჩევლებთან
შეხვედრის უზრუნველყოფისათვის შეხვედრის ადგილების გამოყოფისა და მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე საარჩევნო-სააგიტაციო მასალების განთავსების
რეგულირების წესი დაამტკიცეს.
როგორც მოხსენებიდან ირკვევა, საარჩევნო პლაკატების გამოკვრა აკრძალულია საკულტო
ნაგებობებზე, სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების, პოლიციისა და სასამართლოს ინტერიერებსა და ექსტერიერებში, ასევე საგზაო ნიშნებზე.
სააგიტაციო მასალების გამოსაფენად განსაზღვრულ თითოეულ
ადგილზე საარჩევნო სუბიექტებმა
უნდა უზრუნველყონ საკუთარი
სააგიტაციო მასალების გამოკვრა და გამოფენა იმ ფორმით, რომ
დაცული იქნას წინასაარჩევნო
კამპანიაში (აგიტაციაში) მონაწილე ყველა საარჩევნო სუბიექტის
თანაბარი შესაძლებლობა. განსაზღვრულ სააგიტაციო მასალების
გამოსაფენ ადგილებში საარჩევნო
სუბიექტს უფლება აქვს, გააკრას
საარჩევნო პლაკატი შემდეგი

ზომებით: სიგრძე არა უმეტეს
60 სმ, სიგანე არა უმეტეს 42 სმ
(A2 ფორმატი). გასაკრავი საარჩევნო პლაკატების მაქსიმალური რაოდენობა ერთ საარჩევნო
სუბიექტზე განისაზღვრა 2-ით.
პიროვნება ვალდებულია, არჩევნების საბოლოო შედეგების ოფიციალურად გამოქვეყნებიდან 15
დღის ვადაში უზრუნველყოს სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნა.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო
სააგიტაციო მასალების განთავსების ადგილებია: პატარა ხარაგაულის ბიბლიოთეკის შენობა;
საავადმყოფოსთან
მაღაზიის
შენობა; სოლომონ მეფის ქუჩა
N7-ში მდებარე მაღაზია; დაბა
ხარაგაულის კინოთეატრის მიმდებარე ტერიტორია; ღარიხევის კლუბი; ქროლის წისქვილის
შენობა; ლაშის ადმინისტრაციული ერთეულის ამბულატორიის
შენობა; ფარცხნალის დაუმთავრებელი მაღაზიის შენობა; ისლარის წისქვილის შენობა; კიცხის საკოლმეურნეო ბაზართან
მდებარე რაიკავშირის ყოფილი
სასადილოს შენობა; საქარიქედის მოსაცდელი; თეთრაწყაროში - ყოფილი კლუბის შენობა;
წყალაფორეთში-მგზავრთა მოსაცდელი; ვარძიის ამბულატორიის შენობა; ხიდრის ყოფილი

რაიკავშირის მაღაზია; საღანძილეში - მგზავრთა მოსაცდელი;
სხლითის მაღაზია; ვანში - მგზავრთა მოსაცდელი; ჯაფაროულში
- წისქვილის შენობა; დიდვაკის
მაღაზიის შენობა; მარელისის
მაღაზიის შენობა; ლეღვანში მგზავრთა მოსაცდელი; ვახანში
- მგზავრთა მოსაცდელი; მოლითში - მგზავრთა მოსაცდელი; დეისში- სარიტუალო შენობა; ქვებში
-სარიტუალო შენობა; ზვარეში მგზავრთა მოსაცდელი და პურის
საცხობის (ფურნე) შენობა; ფონაში - ყოფილი პურის საცხობის
შენობა; ღორეშაში რაიკავშირის
ყოფილი მაღაზია; სარგვეშის ყოფილი მაღაზია; საბეში - მგზავრთა მოსაცდელი; ბორითის მაღაზიის შენობა; უბისაში- მაღაზიის
შენობა; ხუნევში- მგზავრთა მოსაცდელი; ხუნევის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე საყრდენი კედელი. გედსამანიაშიმაღაზიის შენობა; ხევის ადმინისტრაციულ შენობასთან მდებარე
მაღაზიის შენობა; ნადაბურის
ადმინისტრაციულ შენობასთან
მდებარე მაღაზიის შენობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
არსებული ბოძები (მუნიციპალიტეტის საკუთრება).
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით საარჩევნო სუბიექტების

ამომრჩევლებთან
შეხვედრის
უზრუნველყოფისათვის შეხვედრის ადგილებია: დაბა ხარაგაული- კინოთეატრის შენობა; პატარა ხარაგაული-საველე; ბაზალეთი - საველე; ბორითი-კლუბი;
მაქათუბანი - საველე; საქასრიასაველე; უბისა-საველე; ვარძიასაველე; ვახანი-კლუბის შენობა;
ზვარე-საველე;
კიცხი-კლუბის
შენობა;
თეთრაწყარო-კლუბის
შენობა;
ლაშე-ადმინისტრაციული შენობა; ლეღვანი - კლუბის
შენობა; მარელისი - საველე; დი
დ
ვაკე-საველე; მოლითი - საველე; დეისი - საველე; ქვები - საველე;
ნადაბური-ადმინისტრაცი-

ული შენობა;
სარგვეში-ადმინისტრაციული შენობა; საბესაველე; საღანძილე-ადმინისტრაციული შენობა; ვანი-საველე;
ჩხერი-საველე; ფარცხნალი-საველე; ღორეშა-კლუბის შენობა; წიფა-ადმინისტრაციული შენობა;
წყალაფორეთი-ადმინისტრაციული შენობა; ხევი-ადმინისტრაციული შენობა; ხიდარი-ადმინისტრაციული შენობა; ხუნევი-საველე; ვერტყვიჭალა-კლუბის შენობა; ჯაფაროული-საველე; საქარიქედი-საველე; ისლარი-საველე;
გედსამანია - საველე.
თამარ მაღრაძე

დიდვაკეში გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები დასრულდა
სოფელ დიდვაკეში ცენტრალური გზის
რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტი
საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა განახორციელა. სამუშაოები კი
ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანია
შპს „ნიუ ქასთელ ქონსთრაქშენმა”
შეასრულა. გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ასფალტის საფარი დაიგო, მოეწყო გაბიონები, სანიაღვრე არხები და
გატარდა უსაფრთხოების საჭირო ზომები. სამშენებლო სამუშაოები აზიის
ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა და მისი ღირებულება
997,791 ლარს შეადგენს.ადგილობრივ
მოსახლეობას აღნიშნულ გზაზე გა-

დაადგილების პრობლემა წლებია, აწუხებს. არსებულ საავტომობილო გზაზე
ასფალტის საფარი არასდროს ყოფილა.

გამომცემელი ა(ა)იპ “მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი”
მის: ხარაგაული, 9 აპრილის ქ.№15, ტელ: 22-32-25; ტირაჟი 1500 ცალი 				
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