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xaSuris moambe

 `gamoiwereT da ikiTxeT `xaSuris moambe~

S e x v e d r a  s u r a m i s
 m o s a x l e o b a s T a n

saqarTvelos parlamentis wevri, xaSuris maJoritari deputati, simon 

nozaZe daba suramis mosaxleobas Sexvda: Sexvedris ZiriTadi mizani 
iyo dabis sakurorto sezonisaTvis mzadebisa da adgilobrivi tur-
izmis ganviTarebis xelSewyoba.
Sexvedras eswrebodnen xaSuris raionis gamgebeli, giorgi guraspaS-

vili, turizmis erovnuli administraciis warmomadgenlebi: xelmZRvan-
elis moadgile, medea janiaSvili, turistuli produqtisa da infras-
truqturis ganviTarebis ufrosi Tamar maisuraZe, xarisxis ganviTarebis 
ganyofilebis ufrosi nato meburiSvili, a(a)ip-i „mzogavi turizmis“ 
ganviTarebis cenris direqtori lela giorgaZe. uSualod maTi xelmZ-
RvanelobiT Catardeba sxvadasxva saswavlo kursebi, treningebi, riTac 
adgilobriv mosaxleobas daexmarebian damsveneblebisa da turistebis 
Tanamedrove standartebis doneze misaRebad.
sazogadoebrivi azris Seswavlis safuZvelze, daigegmeba samomavlo 

RonisZiebebi, raTa suramma, Tavisi unikaluri haerisa da adgilmdebare-
obis gaTvaliswinebiT, ufro mniSvnelovan ganviTarebas miaRwios.

sad xar, gazafxulo, rogor 
mogvanatre Tavi!

  raRac erTi kvira da gazafxuli mogvikakunebs kars. marti ki 
aris mizeziani qalbatoniviT, magram mainc martia, mainc gazafxulia 
da imedebiTaa savse. rogori iqneba gazafxulis pirveli Tve, RmerTma 
uwyis, yovelSemTxvevaSi, mTlad sinoptikosebs ver vendobiT. ager, Te-
bervlis dasawyisSi dagviprognozes, Tvis bolos oc gradus gascdeba 
siTboo da ra magrad ,,moartyes”, yvela vxedavT.

zogjer, es dalocvilebi, marTlac uzustesad akeTeben progno-
zebs, magram zogjer (arcTu iSviaTad) ise daabrexveben, mxolod unda 
gagecinos. gansakuTrebiT grZelvadianebi uWirT, arada, ise Sors wav-
ida teqnika, imdeni xelovnuri Tanamgzavri dagvyurebs maRlidan da 
gvawvdian cnobebs, wesiT, ar unda uWirdeT.
  ara, mainc ra gaigiJa Tebervalma Tavi? rac bolo ori weli gvasi-

amovna, sul erTbaSad dagvatexa mTeli risxva Tavs. moindoma magram 
ra moindoma!  jer kidev Tvis daswayisSi SemogvZaxa: biWi var da mo-
vdivaro! Cvenc ki SevuZaxeT: biWebi varT da dagxvdebiTo, magram raRac 
rixi rom gvaklda xmaSi, faqtia. 
tradiciulad, Cvens municipalitetSi (da bevrgan sxvaganac) Teberva-

li yvelaze naleqiani Tvea. magram SarSan da SarSanwin raRac abuCad 
avigdeT da a, batono! me Tqven gaCvenebT dacinvaso da dascxo mTeli 
ZalebiT. uReltexilze Tovlis safari ukve or metrs uaxlovdeba, 
suramis bevr ubanSi – metrs gascda. maRalmTian soflebSi 1,5 metria. 
ara, Zvel Taobas amisTanac gvinaxavs da orjer uaresic, magram am 
globaluri daTbobis epoqaSi raRac davimSvideT Tavi da vifiqreT, 
damTavrda mkacri zamTrebio... damTavrda ki ara, Tu ase gagrZelda 
(werili17  Tebervals iwereba), mxolod adgilobrivi ZalebiT, vinZlo, 
veRarc SevZloT amxela TovlTan gamklaveba. uflis wyalobiT, jer 
zaralze da raime ubedurebaze arcaa saubari, magram Tu Tova aseTi 
intensivobiT gagrZelda, didi saSiSroebis winaSe aRmovCndebiT. mT-
lad uaresi Tu martSi uceb daTba. vfiqrobT, municipalitetis xalmZ-
Rvaneloba ukve unda emzadebodes prevenciuli zomebisaTvis da ram-
denadac CvenTvis cnobilia, asec xdeba. mobilizacia ukeTdeba teqnikas, 
adamianur resursebs, rom Tavidan iqnas aridebuli saSiSroebebi.
imedis TvaliT SevyurebT prognozebs, magram arc am kvirasaa da-

maimedebeli mdgomareoba. Tovli da yinva ise arian erTmaneTTan 
`Sekrulebi~, kai dedmamiSvilebs SeSurdebaT. ara, iseTi albaT aRar 
moxdeba, rogorc Tavis droze, daviT aRmaSeneblis epoqaSi, meistorie 
gvawvdis cnobebs, rodesac didma mefem 8 metramde Tovlis safari 
gaarRvia wifisa da fonis mimdebared da ise gadmolaxa uReltexili. 
ar moxdeba, magram es ormetramde Tovlic rom problemebs gviqmnis, 
faqtia!
… ...gareT ki isev Tovs, Tovs dausruleblad da xvavrielad. lamazi 

kia es dalocvili! magram aRarc amis silamaze gvinda da aRarc misi 
,,graciozuloba”. nu dagvRale, Tebervalo! sad xar, gazafxulo, modi 
Cqara, rogor mogvanatre Tavi!

suraTze: xaSuri zamTarSi. 
(nika kaxeTeliZis foto)                               g. gogolaZe

grZeldeba suramulas napirsamagri samuSaoebi
suramSi, rusias quCaze, suramulas marcxena sanapiroze, mimdinareobs 

mdinaris kedlisa da perangis mowyoba. 62 metriani monakveTis mSene-
blobis Rirebuleba 60 aTas larame jdeba. mSeneblobas Sps ,,Teona” 
awarmoebs. didTovlobam mcire koreqtivebi Seitana mSeneblobaSi, ma-
gram rogorc Sps-s xelmZRvanelebi varaudoben, kontraqtiT gaTvalis-
winebuli vadebi ar dairRveva da napirsamagri samuSaoebi erT TveSi 
dasruldeba.
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           xaSuris municipalitetis sakrebulo
           gankarguleba  # 15                                                                                                                                            

2017   wlis  ianvari,  xaSuri  
``2017 wels xaSuris municipalitetis teritoriaze infrastruqturuli 

obieqtebis mSeneblobisa da reabilitaciis ganxorcielebisTvis saproeqto 
winadadebebis mowonebis Sesaxeb~~ xaSuris municipalitetis sakrebulos 2017 
wlis  17 ianvris  #6 gankargulebaSi cvlilebis Setanis Taobaze
xaSuris municipalitetis sakrebulos 2017  wlis 17  ianvars miRebul iqna 

gankarguleba „2017  wels xaSuris municipalitetis teritoriaze infras-
truqturuli obieqtebis mSeneblobisa da reabilitaciis ganxorcielebisTvis 
saproeqto winadadebebis mowonebis Sesaxeb“, sadac danarTi N1-is mixedviT Ca-
moTvlilia 2017  wels gansaxorcielebeli rva infrastruqturuli proeqtis 
da saproeqto winadadebis mowonebis Sesaxeb. vinaidan, damatebiTi finansuri 
resursebis moZiebis gamo,  CamonaTvals daemata kidev xuTi infrastruqturuli 
proeqti da saproeqto winadadeba, saWiroa zemoTaRniSnul gankargulebis da-
narTi N1-Si cvlilebis Setana.

saqarTvelos organuli kanonis ,,adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis“ 
61-e muxlis 1-li da me-2 punqtebis da saqarTvelos kanonis ,,saqarTvelos zoga-
di administraciuli kodeqsis“ 63-e muxlis Sesabamisad,  xaSuris municipalite-
tis sakrebulo adgens: 
1. Setanil iqnas cvlileba „2017  wels xaSuris municipalitetis teri-

toriaze infrastruqturuli obieqtebis mSeneblobisa da reabilitaciis ganx-
orcielebisTvis saproeqto winadadebebis mowonebis Sesaxeb“ xaSuris munic-
ipalitetis sakrebulos 2017  wlis  17  dekembris #6 gankargulebis danarTi 
#1-Si da Camoyalibdes axali redaqciiT.
2.    gankarguleba aRsasruleblad gaegzavnos xaSuris municipalitetis gam-

geobas;
3. gankarguleba ZalaSi Sedis xaSuris municipalitetis sakrebulos veb-

gverdze www.khashuri.org.ge    gamoqveynebisTanave;
4. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes dainteresebuli piris mier misi gac-

nobis dRidan erTi Tvis vadaSi, sarCelis wardgenis gziT xaSuris raionul 
sasamarTloSi (mis: xaSuri, merab kostavas q. #15).  

          xaSuris municipalitetis 
           sakrebulos Tavmjdomare vaJa SubiTiZe

დანართი №1
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 სოციალური 
სფერო, მიზანი 
#3 ღირსეული 
საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა

ამოცანა #1 

ჯანსაღი და 
კომფორტული 
საცხოვრებელი 

პირობების შექმნა

წმ. დიმიტრი ყიფიანის 
სახლ-მუზეუმის 
რეაბილიტაცია  

შენობის რეაბილიტაციის შემთხვევაში გაუმჯობესდება ობიექტის როგორც 
ისტორიული ისე ტურისტული და  კულტურულ/საგანმანათლებლო 

მნიშვნელობა. 

ხაშური , 
სოფ. 

ქვიშხეთი
01.04.2017 01.09.2017

ხაშურის 
მუნიციპა
ლიტეტის 
გამგეობა

დაბა ქვიშხეთში წმ. დიმიტრი 
ყიფიანის სახლმუზეუმის 

მთავარი შენობის -731.5  კვ. მ - 
სრული რეაბილიტაცია 
(გადახურვა, გათბობა, 

ვენტილაცია...)
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 სოციალური 
სფერო, მიზანი 
#3 ღირსეული 
საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა,

ამოცანა #1 

ჯანსაღი და 
კომფორტული 
საცხოვრებელი 

პირობების შექმნა,

 ხაშურში შუშის ქარხნის 
დასახლებაში  N8 
საბავშვო ბაღისათვის 
ახალი შენობა ნაგებობის  
მშენებლობა

№8 საბავშვო ბაღისათვის ახალი შენობა ნაგებობის აშენების  შედეგად 

ბაღში 120 აღსაზრდელისთვის შეიქმნა კომფორტული და ღირსეული 
პირობები, რაც ხელს უწყობს სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ჯანსაღ 
ფიზიკურ და ფსიქოსოციალური  განვითარებას. აღსაზრდელების 
მშობლებს გამოუთავისუფლდათ დრო, მიეცემათთ დასაქმების 

შესაძლებლობა, ხოლო პედაგოგებს და ტექ.პერსონალს ღირსეული 
სამუშაო პირობები

ქ.ხაშური 01.04.2017 01.10.2017

ხაშურის 
მუნიციპა
ლიტეტის 
გამგეობა

№ 8 საბავშვო ბაღი იმყოფება 
ავარიულ მდგომარეობაში, 

დადებულია კონსტრუქციული 
დასკვნა, რომლის მიხედვითაც 
შენობა რეაბილიტაციას აღარ 

ექვემდებარება და საჭიროა 
ახალი შენობა ნაგებობის 

მშენებლობა. მუნიციპალიტეტს 
უკვე აქვს მშენებლობის 

პროექტი რომლის 
ღირებულებაც შეადგენს 580 000 
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სოციალური 
სფერო, მიზანი 
#3 ღირსეული 
საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა

 ამოცანა 
#2კომუნალური 
(წყალი, გაზი, 

კანალიზაცია, დენი 
და სხვა) 

მომსახურებით 

ქალაქებისა და 
სოფლების 

უზრუნველყოფა.

დაბა სურამში კიკვიძის 
და ტალახაძის ქუჩების 
მოასფალტება

ქუჩების მთლიანი სიგრძე შეადგენს 550 გრძ/მ. (ბენეფიციარი : 1600 

პირდაპირი ; ), პროექტის განხორციელების შედეგად მოხდება ქუჩების
მოასფალტება (სისქით 5 სმ მსხვილ მარცვლოვანი და 3 სმ წვრილ
მარცვლოვანი), გვერდულებზე სანიაღვრე ღარით, რომელიც წყალამრიდ
ფუნქციას შეასრულებს და მოსახლეობას დაიცავს გზიდან შესული წყლით
დაზარალებისგან. კიკვიძის ქუჩა წარმოადგენს ცენტრალურ
მაგისტრალთან, დაბა სურამის ცენტრალურ ქუჩასთან (აღმაშენებლის
ქუჩა), სოფ . ბიჯნისთან და სოფ . ბუღაურასთან დამაკავშირებელ გზას.
ხოლო ტალახაძის ქუჩაზე მდებარეობს საჯარო სკოლა და შესაბამისად
გადაადგილება უსაფრთხო გახდება ფეხით მოსიარულეთათვის. ამასთანავე
დაბა სურამის ტერიტორიულ ერთეულში შემავალი ოთხი სოფლის
მოსახლეობა და პირველ რიგში მოსწავლეები ამ გზით სარგებლობენ.    

დაბა 
სურამი

01.04.2017 01.08.2017

ხაშურის 
მუნიციპა
ლიტეტის 
გამგეობა
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 სოციალური 
სფერო, მიზანი 
#3 ღირსეული 
საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა

 ამოცანა 
#2კომუნალური 
(წყალი, გაზი, 

კანალიზაცია, დენი 
და სხვა) 

მომსახურებით 

ქალაქებისა და 
სოფლების 

უზრუნველყოფა.

სოფელ ქვ. ოსიაურში 
გზის მოასფალტება

პროექტის განხორციელების შედეგად მოხდება 600 გრძ/მ გზის
მოასფალტება (სისქით 5 სმ მსხვილ მარცვლოვანი და 3 სმ წვრილ
მარცვლოვანი), გვერდულებზე სანიაღვრე ღარით, რომელიც წყალამრიდ
ფუნქციას შეასრულებს. სოფლის გზის მოასფალტებით გაუმჯობესდება
სოფ. ზემო ოსიაურთან დაკავშირება.  

წლის განმავლობაში რამდენჯერმე ხდება აღნიშნული გზის საფარის ქვიშა-
ღორღით მოსწორება, რაც უფრო მეტ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს,
ვიდრე მოასფალტებული გზის საფარის მოვლა.

ხაშური, 
სოფ. 

ოსიაური 
01.04.2017 01.08.2017

ხაშურის 
მუნიციპა
ლიტეტის 
გამგეობა
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 სოციალური 
სფერო მიზანი 
#3  ღირსეული 
საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა

 ამოცანა #1 

ჯანსაღი და 
კომფორტული 
საცხოვრებელი 

პირობების შექმნა;

ხაშურში სპორტ 

კომპლექსის მშენებლობა

სპორტ კომპლექსის მშენებლობა ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი
ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და დამკვიდრებას. განვითარდება
სხვადასხვა სპორტული სახეობები და ხელი შეეწყობა სხვადასხვა დონის
სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას. გაუმჯობესდება ქალაქის
ინფრასტრუქტურა და იერსახე, რომლითაც სარგებლობს სხვადსახვა
ასაკის, სქესის და კვალიფიკაციის დაახლ. 30 000-მდე  ბენეფიციარი. 

ქ.ხაშური 11.04.2016 30.10.2017

ხაშურის 
მუნიციპა
ლიტეტის 
გამგეობა

ობიექტის მშენებლობა დაიწყო
2016 წელს და დასრულდება
2017 წ.
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 სოციალური 
სფერო, მიზანი 
#3 ღირსეული 
საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა

ამოცანა #1 

ჯანსაღი და 
კომფორტული 
საცხოვრებელი 

პირობების შექმნა

ქ. ხაშურში, იმერეთის 
ქუჩაზე მშენებარე 
სპორტკომპლექსის 

მიმდებარე 
ტერიტორიაზე 
სპორტული  

ინფრასტრუქტურის 
მოწესრიგება და 
ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა.

სპორტ კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიის 11292 კვ.მ ფართობი
მოწესრიგდება, გამწვანდება და კეთილმოეწყობა შესაბამისი
ინფრასტრუქტურით და გაუმჯობესდება ქალაქის იერსახე. ტერიტორიაზე
შესაძლებელი გახდება მცირე ბიზნესის განვითარება, რაც თავის მხრივ
ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და ეკონომიკური
აქტივობის ზრდას 

ქ.ხაშური 01.04.2017 01.08.2017

ხაშურის 
მუნიციპა
ლიტეტის 
გამგეობა

აღნიშნული სამუშაოების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადებაზე 
გამოცხადებულია ტენდერი. 
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სოციალური 
სფერო, მიზანი 
#3 ღირსეული 
საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა

 ამოცანა 
#2კომუნალური 
(წყალი, გაზი, 

კანალიზაცია, დენი 
და სხვა) 

მომსახურებით 

ქალაქებისა და 
სოფლების 

უზრუნველყოფა.

სოფელ მცხეთიჯვარში 
ასფალტობეტონის  გზის 

და სანიაღვრეების 
მოწყობა

სოფელი მდებარეობს კონფლიქტისპირა საზღვარზე და ამავე გზით ხდება 
სოფ. წაღვლთან დაკავშირება. 

გზის მთლიანი სიგრძე შეადგენს 680 გრძ/მ. (ბენეფიციარი: 200 
პირდაპირი; პროექტის განხორციელების შედეგად მოხდება ბეტონის 

გზის დაგება სანიაღვრეების მოწყობით.

წლის განმავლობაში რამდენჯერმე ხდება გზის საფარის ქვიშა-ღორღით 

მოსწორება, რაც უფრო მეტ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს, ვიდრე 
ბეტონის გზის საფარის მოვლა.

ხაშური, 
სოფ. 

მცხეთიჯ
ვარი

01.04.2017 01.08.2017

ხაშურის 
მუნიციპა
ლიტეტის 
გამგეობა
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სოციალური 
სფერო, მიზანი 
#3 ღირსეული 
საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა

 ამოცანა 
#2კომუნალური 
(წყალი, გაზი, 

კანალიზაცია, დენი 
და სხვა) 

მომსახურებით 

ქალაქებისა და 
სოფლების 

უზრუნველყოფა.

სოფელ ალში გზის 
მოასფალტება

პროექტის განხორციელების შედეგად მოხდება 1100 გრძ/მ გზის
მოასფალტება (სისქით 5 სმ მსხვილ მარცვლოვანი და 3 სმ წვრილ
მარცვლოვანი), გვერდულებზე სანიაღვრე ღარით, რომელიც წყალამრიდ
ფუნქციას შეასრულებს. სოფლის გზის მოასფალტებით გაუმჯობესდება
სოფ. ბრილთან დაკავშირება. წლის განმავლობაში რამდენჯერმე ხდება
აღნიშნული გზის საფარის ქვიშა-ღორღით მოსწორება, რაც უფრო მეტ
ფინანსურ რესურსს მოითხოვს, ვიდრე მოასფალტებული გზის საფარის
მოვლა.

ხაშური, 
სოფ. ალი

01.04.2017 01.08.2017

ხაშურის 
მუნიციპა
ლიტეტის 
გამგეობა
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 სოციალური 
სფერო მიზანი 
#3  ღირსეული 
საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა

 ამოცანა #1 

ჯანსაღი და 
კომფორტული 
საცხოვრებელი 

პირობების შექმნა;

ხაშურში თევდორე 
მღვდლის და 9 აპრილის 
ქუჩებზე მინი 
სტადიონების მოწყობა

მინი სტადიონების მშენებლობა ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი
ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და დამკვიდრებას. ხელი შეეწყობა
სხვადასხვა დონის სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას. გაუმჯობესდება
ქალაქის ინფრასტრუქტურა და იერსახე, რომლითაც სარგებლობს
სხვადსახვა ასაკის, სქესის და კვალიფიკაციის დაახლ. 300-მდე
ბენეფიციარი. 

ხა
შუ

რი

20.03.2017 20.06.2017

ხაშურის 
მუნიციპა
ლიტეტის 
გამგეობა
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 სოციალური 
სფერო მიზანი 
#3  ღირსეული 
საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა

 ამოცანა #1 

ჯანსაღი და 
კომფორტული 
საცხოვრებელი 

პირობების შექმნა;

ქ. ხაშურში კულტურის 
სახლის დარბაზის  და 
სცენის 
რეაბილიტაცია/რეკონსტ
რუქცია

შენობის რეაბილიტაციის შემთხვევაში გაუმჯობესდება ობიექტის როგორც 
ისტორიული ისე ტურისტული და  კულტურულ/საგანმანათლებლო 

მნიშვნელობა. ხა
შუ

რი

01.04.2017 01.08.2017

ხაშურის 
მუნიციპა
ლიტეტის 
გამგეობა
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 სოციალური 
სფერო მიზანი 
#3  ღირსეული 
საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა

 ამოცანა #1 

ჯანსაღი და 
კომფორტული 
საცხოვრებელი 

პირობების შექმნა;

ხაშურის 
მუნიციპა;ლიტეტის 
ტერიტორიაზე მინი 
სტადიონების მოწყობა

მინი სტადიონების მშენებლობა ხელს უწყობს ახალგაზრდებში ჯანსაღი
ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და  დამკვიდრებას.

ხა
შუ

რი
ს 

მუ
ნი

ცი
პა
ლ
იტ

ე
ტი 30.04.2017 30.08.2017

ხაშურის 
მუნიციპა
ლიტეტის 
გამგეობა
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 სოციალური 
სფერო მიზანი 
#3  ღირსეული 
საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა

 ამოცანა #1 

ჯანსაღი და 
კომფორტული 
საცხოვრებელი 

პირობების შექმნა;

ქ. ხაშურში და დაბა 
სურამში სკვერების 
მოწყობა

დაბა სურამში ყოფილი რკინიგზის სადგურზე სკვერის მოწყობით და
ქალაქ ხაშურში გაგარინის ქუჩაზე სკვერის მოწყობით, გამწვანდება და
კეთილმოეწყობა ქალაქის იერსახე. ტერიტორიაზე შესაძლებელი გახდება
მცირე ბიზნესის განვითარება, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ახალი
სამუშაო ადგილების შექმნას და ეკონომიკური აქტივობის ზრდას.
ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება დასასვენებელი ადგილი.

ხა
შუ

რი
, 
და

ბა
 ს
ურ

ამ
ი

01.05.2017 01.08.2017

ხაშურის 
მუნიციპა
ლიტეტის 
გამგეობა
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სოციალური 
სფერო, მიზანი 
#3 ღირსეული 
საცხოვრისით 

უზრუნველყოფა

 ამოცანა 
#2კომუნალური 
(წყალი, გაზი, 

კანალიზაცია, დენი 
და სხვა) 

მომსახურებით 

ქალაქებისა და 
სოფლების 

უზრუნველყოფა.

ქ. ხაშურში მდ.  

სურამულაზე 
ნაპირსამაგრი კედლების 

მოწყობა

პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ნაპირზე ნაპირსამაგრი კედლის
აშენებას. 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების შედეგად სტიქიისგან
დაცული იქნება საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები, საცხოვრებელი სახლები
და სავარგულებთან მისასვლელი გზები. შემცირდება დაზიანების რისკი
რომელიც მოვარდნილმა ღვარცოფმა შეიძლება გამოიწვიოს: მდინარის
კალაპოტის რღვევა, გზის სავალი ნაწილის შევიწროება და სამანქანო
ხიდების დაზიანება და ამით გამოწვეული მატერიალური ზარალი და
მსხვერპლი.

ხა
შუ

რი

20.04.2017 01.09.2017

ხაშურის 
მუნიციპა
ლიტეტის 
გამგეობა

N

1. 
რე

გი
ონ

ულ
ი 

სტ
რა

ტე
გი

ის
 მ
იზ

ან
ი

2.
 რ

ეგ
იო

ნუ
ლ
ი 

სტ
რა

ტე
გი

ის
 ა
მო

ცა
ნა

3. 
პრ

ოე
ქტ

ის
 დ

ას
ახ
ელ

ებ
ა

4.
 მ
ოს

ალ
ოდ

ნე
ლ
ი 

შე
დე

გი

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2017

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის (რგპფ ) პროექტები 2017 წელს

7. ხანგრძლივობა და პროგრესი

8.
 პ
ას
უხ

ის
მგ
ებ
ელ

ი 
ორ

გა
ნი

ზა
ცი

ა

შენიშვნა მოკლე აღწერა (მაქს. 1-
3 წინადადება)

5.
ად

გი
ლ
მდ

ებ
არ

ეო
ბა



  20 Tebervali,  2017  3xaSuris moambe

taSi programis miRebas ki 
ara, mis Sesrulebas unda 

davukraT...
gTxovT, es werili moclili kacis nawerad ar CaTvaloT. 
saqme imaSia, rom mTeli Segnebuli cxovrebis udidesma nawilma saxel-

mwifos mier dasaxul reformebSi gaiara da am gzas vadgavarT dResac.
garemoeba cvalebadia da, ra Tqma unda, masze mosargebad saWiroa, cx-

ovrebis sxvadasxva sferoSi, drois Sesaferisi RonisZiebebis Catareba, 
magram Cemamde ver davida Tu ra aucileblobas warmoadgens yvela 
axladdaniSnuli ministris mier dargSi reformebis gatareba, nuTu 
grZelvadiani saxelmwifo politika ar unda gagvaCndes?
me rom xelisufali viyo, dargis ministrad SerCevas ufro met yur-

adRebas davuTmobdi, vidre mis mier SemoTavazebul reformebs. sakiTxs 
rom am kuTxiT midgomodnen, ganaTlebis ministrebad dargis special-
istebi dainiSnebodnen da ara teqnikosebi da a.S. 
ramdenjer minatria, netavi Cemi maswavleblebi cocxlebi iyvnen da sa-

Sualeba momcemoda maT mier aRzrili ministrebis da sxvaTa saxeliT 

bodiSi momexada maTTvis im uTavbolo gadawyvetilebebisa da daus-
rulebeli reformebis gamo, romlebic guls tkenen WaRara maswav-
leblebs.
yvela maswavlebelma, umaRlesi saswavleblis damTavrebis Semdeg, 

Caabara saxelmwifo gamocdebi da miiRo saTanado ganaTlebis dama-
dasturebeli diplomi. ki, magram Tavisi profesiis SesanarCuneblad, 
ramdenjer iTxoven maTgan axal-axali gamocdebis Cabarebas?
vinmem damisaxelos da damidasturos, romeli profesiis adamianebs 

uSroben ase sisxls? romeli inJineri, iuristi, eqimi, agronomi da a.S. 
abarebs TiTqmis yovelwliurad gamocdebs?
me winaaRmdegi ara var, rom droTaganmavlobaSi yvela profesiis spe-

cialistma aimaRlos  kvalifikacia,  Tu mis dargSi raime siaxleebi 
Semovida da dainerga, magram mudmivad maswavleblebis nervebis gaRiz-
ianeba, danaSaulad mimaCnia. amiT fsiqikas vumaxinjebT adamianebs, rom-
lebmac Cveni pirovnebebis CamoyalibebaSi udidesi wvlili Seitanes, es 
xom umadurobaa.
yvela epoqis mTavroba cdilobda Tavisi qveynis ganviTarebas, rom 

xalxisaTvis kargi gaekeTebina, am mizniT amuSavebdnen mecnierulad 
dasabuTebul Tu dausabuTebel programebs da miwieri samoTxis aSene-
bas hpirdebodnen xalxs, xalxi taSis grialiT xvdeboda miznebs, magram 
programis Sesrulebis Sedegebis dadgomamde, mTavrobebi icvlebodnen 
da masebs xelaxla uwevdaT gaSverili, carieli kovzis pirSi gamov-
leba.
yvelaze grandiozuli programa, romelic SemuSavebuli iyo CvenSi, 

gaxldaT sabWoTa kavSiris komunisturi partiis XXII  yrilobis mier 
miRebuli programa, romelsac SemdegSi komunizmis mSeneblobis pro-
grama uwodes.
im periodSi me, rigiTi jariskacis rangSi, savaldebuli samxedro 

samsaxurs gavdiodi sabWoTa armiis rigebSi. maxsovs, ganuwyveteli 
politinformaciebi da politmecadineobebi, romlebsac gvitarebdnen 
politmuSakebi, gvarwmunebdnen rom Cveni Taoba icxovrebda komunizmSi, 
romelic ukve 1980-ian wlebSi Semoabijebda Cvens cxovrebaSi.
mTavari is aris, rom maTac sjerodaT da Cvenc gvarwmunebdnen, rom es 

namdvilad moxdeboda. maSin azrad vis mouvidoda an vin gabedavda imis 
Tqmas, rom am fantastikur gzaze, romelsac komunizmis gaSlili mSeneb-
lobis  periodi uwodes, win Segvxvdeboda ganviTarebuli socializmis 
faza, Semdeg ki ufskruli, romelic STanTqavda ideas, romelsac Seewi-
ra milionobiTYadamianis sicocxle.
gadavwyvite, kidev erTjer, Tvali gadamevlo aRniSnuli programisT-

vis, dRevandeli gadasaxedidan Semexeda da Semefasebina im partiis 
miznebi, romlis wevric viyavi 29 wlis ganmavlobaSi da meamayeboda, rom 
TiTqmis videqi komunizmis mSenebelTa mowinave rigebSi, Tumca, partia-
Si arasodes mkavebia raime Tanamdeboba, garda pirveladi partorgani-
zaciebis uxelfaso mdivnis da q. Tbilisis Sinagan saqmeTa sammarTve-
los partiuli komitetis mdivnis moadgilisa.
skkp rigebSi yofna me ar meTakileba. gavizarde iseTi, rogorc iyo 

garemocva. yvela xom ver wavidoda iatakqveSeTSi?

uzneoba iqneboda yvelafris gabiabrueba da mxolod uaryofiTad Se-
faseba. am programis didi nawili, romelic miznad isaxavda mecnierebis, 
mrewvelobis, soflis meurneobis, kulturis, ganaTlebis, transportis 
da a.S. ganviTarebas, progresulia da misi miRweva SesaZlebeli iyo, 
magram kritikas ver uZlebs misi ideologiuri mimarTulebani, ar aris 
Sefasebuli survili  da SesaZleblobani, gare faqtorebi, adamianTa 
Semecnebis CamoyalibebisTvis aucilebeli periodi da a.S.
Zalian axlos egonaT is mwvervali, sadac sabWoTa xalxs komunizmis 

droSa unda aRemarTaT. es imitom xdeboda, kapitalizmis lpobisa da 
komunizmis gamarjvebis survili da sinamdvile erTmaneTSi aeriaT, ego-
naT, male Camoyalibdeboda axali sazogadoebrivi formacia, romlis 
wevrsac sabWoTa adamiani erqmeoda da iqneboda sruliad gansxvavebu-
li msoflmxedvelobisa. komunistur wyobas warmogvidgendnen, rogorc 
kacobriobis naTel momavals.
sabWoTa kavSiri mSvidobian Tanaarsebobas qadagebda, magram auracx-

el Tanxas xarjavda SeiaraRebaSi.
msoflios dasaSineblad n. xruSCovma moxsenebaSi ganacxada:
`...Zalian warmatebiT midis CvenSi atomguluri iaraRis gamocdac. 

male davamTavrebT am gamocdas, albaT, oqtombris damlevs, dasasruls, 
albaT, avafeTqebT 50  milioni tona trotilis simZlavris wyalbadis 

bombs. Cven vambobdiT, rom 100 milioni tona trotilis 
simZlavris bombi gvaqvs. es marTalia, magram aseT bombs 
Cven ar avafeTqebT, maSinac SeiZleba Cveni fanjrebi Ca-
vamtvrioT. ...magram 50 milioniani bombis afeTqebiT Cven 
gamovcdiT mowyobilobas 100 milioniani bombis afeTqebi-
sTvisac~.
es sityvebi 1961 wlis 17  oqtombersaa naTqvami.
aseTi simZlavris bombis afeTqebis Sedegebis warmosax-

vac ki Semzaravia.
manve, Tavis moxsenebaSi, ilaparaka im axali raketebis 

gamocdis Sesaxeb, romelTa gafrenis manZilia 12 aTasi da 
meti kilometri da gamoirCevian gaTvaliswinebul raion-
Si miRwevis sizustiT.
es iyo 55 wlis ukan. warmoidgineT, axla ra simZlavreebs 

floben ganviTarebuli qveynebi da vis dagvipirispira 
Tavqarianma mTavarsardalma saakaSvilma.
davubrundeT sakiTxs: taSi programis miRebas unda 

davukraT Tu mis Sesrulebas?!
imis gamo, rom sagazeTo werili ver itans sakiTxebze 

farTod msjelobas, mokled mogaxsenebT, rom skkp XXII  
yrilobas centraluri komitetis angariSi warudgina ck 
maSindelma pirvelma mdivanma n.s. xruSCovma 1961 wlis 17  
oqtombers. manve, 18 oqtombers, gaakeTa moxseneba sabWo-
Ta kavSiris komunisturi partiis programis Sesaxeb, 27  
oqtombers warmoTqva saboloo saboloo sityva, 31 oqtomb-
ers gaakeTa informacia partiis centraluri organoebis 

arCevnebis Sedegebis Sesaxeb da 31 oqtombers warmoTqva saboloo si-
tyva yrilobis daxurvisas.
axla warmogidgenT suraTs, Tu rogori paTosiT mimdinareobda parti-

is yriloba da rogori aRfrTovanebiT xvdebodnen delegatebi partiis 
lideris sityvebs.
n. s. xruSCovs aRniSnul sakiTxebze gamosvlisas tribunasTan yofnis 

dros daukres:
- taSi  -----------  160-jer;
- xangrZlivi taSi --- 98-jer;
- mquxare taSi da xangrZlivi 

mquxare taSi - 96-jer;
- ovacia gaumarTes -- 5-jer;
- darbazma icina (an ixarx-

ara) ------- 10-jer;
- darbazis gamococxleba (?) 

moxda --- 20-jer.
e.i. yrilobis darbazSi my-

ofma delegatebma 389-jer 
gamoxates aRfrTovaneba cen-
traluri komitetis muSaobis 
Sedegebisa da komunizmis aSen-
ebis programis miRebis gamo.
n. xruSCovis garda, yriloba-

ze, romelic 15 dRis ganmav-
lobaSi mimdinareobda, sityviT 
gamovida aTobiT delegati da 
sazRvargareTis socialisturi 
da sxva qveynebidan mowveuli 
kompartiis warmomadgenlebi, 
e.i. kidev ramdenjerme igri- a -
la taSma.
aravis dauTvlia, saerTo jamSi, yrilobaze ramdenxans grZeldeboda 

taSis griali. unda vivaraudoT, rom es moxda 500-jer da is gagrZelda 
6 saaTs. visRa ecala komunizmis aSenebisTvis? isic gasaTvaliswinebe-
lia, rom taSismcemelTagan skamze dajdomas veravin bedavda, sanam yri-
lobis prezidiumis yvela wevri ar dajdeboda. isini ki ar Cqarobdnen 
xolme. mliqvneloba xom sxvadasxva formebSi gamoixateba.
1961 wlis 17  oqtombers dawyebuli taSis kvra 1964  wlis 14  oqtomb-

ers damTavrda xruSCovze wixlis kvriT. manamdec da mis Semdegac, 
kariera, aseTi SedegiT, bevrma `didma kacma~ daasrula da Tu realobas 
mowydeba, momavalSic bevri daasrulebs, ase mouva programebsac.
bevri taSis kvra Tavbrusxvevas iwvevs. amitomac, taSi Sepirebebs ki 

ara, mis Sesrulebas unda davukraT, anu, rogorc naTqvamia: jer gadaxti 
da hopla mere daiZaxe-o.

revaz grigalaSvili
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saintereso Sexvedra
wina kviras, xaSuris municipalitetis mxareTmcodneobis muze-

umis sakonferencio darbazSi eqvTime TayaiSvilis Sesaxeb Seqm-
nili mxatvruli filmis SemoqmedebiT jgufTan Sexvedra Sedga. 
“wmida eqvTime RvTiskaci”-ase hqvia films, romelic qarTvel is-
torikoss, arqeologs, sazogado moRvawes, saqarTvelos mecniere-
baTa akademiis akademikoss, profesors, Tbilisis saxelmwifo 
universitetis erT-erTi damfuZnebels, marTlmadidebeli eklesi-
is wmindans eqvTime TayaiSvils eZRvneba.man yvela did cdunebas 
gauZlo. miuxedavad gaWirvebisa, stresisa da siZneleebisa, safran-
geTSi, eqvTimes emigrantuli cxovrebis manZilze, misi nebisyofa 
mainc ar gatyda da bolomde pirnaTlad Seasrula urTulesi 
misia samSoblos winaSe.
eqvTime TayaiSvilma, 24  wlis manZilze, daicva, Seinaxa da udana-

kargod daabruna unikaluri qarTuli ganZi samSobloSi. aseve, 
sakuTari da megobrebis xarjebiT, Seisyida da Semata ramdenime 
unikaluri eqsponati am ganZs.
filmis reJisori da prodiuseri nikoloz xomasuriZea, filmis 

prodiuserebi: laSa oniani, fridon mWedliZe. .filmSi eqvTimes 
rols asrulebs cnobili qarTveli msaxiobi rezo CxikviSvili. 
SemoqmedebiTi jgufis TqmiT, filmis gadaReba mimdinare wlis 

maisis bolos dasruldeba.

xelovani -gamomgonebeli -- erT 
pirovnebaSi moqceuli iSviaTi 

sinTezi
giorgi SubiTiZes, qarTlis regionSi, kargad icnoben, rogorc niWier 

musikos, pedagogsa da mravali Taobis aRmzrdels. dRes gvinda, mis 
gansxvavebul saqmianobaze mogiyveT, romelic sul ar hgavs musikas, 
piriqiTac ki, Sorsaa sulierebisgan, Tumca, rogorc batoni giorgi am-
bobs, orive saqme misi nawilia, procesia, romelSic mTel mondomebas 
debs. ufro martivad, sulier mxares, materialuriT amagrebs-akeTebs da-
nadgarebs, mravalfunqciur wisqvils, Ciris saWrel-saSrobs, polieTile-
nis boTlebis saWrels. maTgan miRebuli produqcia ki, adgilobriv 

bazarze gaaqvs. masTan stumumrobisas uamravi mowyobiloba, danadgari 
vnaxeT, misive xeliT awyobili. zogs dasrulebuli forma hqonda, ukve 
gamarTuli iyo da nawarmsac iZleoda, zogi keTebis procesSi iyo. ma-
gram mxolod erT kaczea morgebuli, mcire simZlavris da moculobis. 
davinteresdiT, Tu arsebobs SesaZlebloba Seqmna aseTi tipis danad-
garebi da warmoebul produqciazec moTxovnaa bazarze, ratom ar afar-
Toebs da ar aZlevs seriozul saxes am saqmianobas? sanam am kiTxvaze 
miviRebdiT pasuxs, batoni giorgi sxva Temebzec gvesaubra.
_garda Cemi ZiriTadi saqmianobisa, romelic bavSvobidan musikas uka-

vSirdeba, Cemi meurneoba maqvs saxlSi, Sinauri, msxvilfexa saqoneli 
myavs, aman ki damatebiTi moTxovnilebebi gaaCina. Tavdapirvelad wis-
qvili gavakeTe, maTi gamosakvebad. mivxvdi, rom SeiZleboda simindis-
gan ramdenime saxeobis produqti mewarmoebina. yviTelis Semdeg, TeTri 
simindis dafqva daviwye, gasayidadac gavitane. bazarze moTxovnileba 
gaCnda RerRilic damefqva, Semdeg burbuSelas warmoebac daviwye. sa-
crebs davumate axali danadgari, romelmac SesaZlebloba momca, sxva-
dasxva produqcia mewarmoebina, maT Soris xorblis RerRili. ideaSi 
maqvs aryis gamoxda gamomcxvari purisgan. amJamad maqvs wisqvili, ro-
melic oTxi dasaxelebis nawarms iZleva: fqvili, RerRili, burbuSelas 
masala da manis burRuli. maqvs aseve, xorblis dasaRerRi danadgari, 
romelic sruli datvirTviT muSaobs da moTxovnileba sul aris. Cemi 
saqmianobidan gamomdinare, samwuxarod, ver vaxerxeb, bolomde am saqmeze 
viyo orientirebuli. 

-rogorc vici, es mowyobilobebi Tqvenive xeliTaa awyobili...
_diax, rasac xedavT, yvelaferi Cemi awyobilia. wisqvilic me avawye. 

muSaobis principi nanaxi mqonda, magram rac me maqvs, aseTi arsadaa. na-
kleb el. energias moixmars da ramdenime produqcias awarmoebs. Ciris 

aparatic Cemi gakeTebulia. wveTovani sarwyavi sistemac, romlis an-
alogic maRaziaSi vnaxe da praqtikaSi gadmovitane, aseve, polieTile-
nis boTlebis saWreli danadgari, romlisganac daaxloebiT 6-8 metri 
"lenti" miiReba, romelsac sxvadasxva daniSnulebiT viyeneb. am danad-
garis sruli datvirTviT amuSavebis SemTxvevaSi, SemiZlia, Cveni munici-
paliteti mTlianad gavaTavisuflo polieTilenis narCenebisgan.

- sxvadasxva danadgari davinaxe, romlis daniSnulebac CemTvis uc-
nobia...
_Ciris gasaSrobi danadgaric maqvs, sadac tyemlis gaxexvacaa SesaZle-

beli da tylapis gaSrobac. tyemlidan viReb tylapis masalasac da e.w 
kvawaraxsac. raTqma unda, esec Cemi awyobilia da sezonurad vamuSaveb.

- ar gifiqriaT, warmoebis gafarToeba, muSaxelis damateba,rac re-
alurad, met Semosavals mogcemdaT?
_ind.mewarme var, romelic am etapze marto vmuSaob. moTxovnileba 

imdenad didia bazarze, ver vakmayofileb. SemiZlia mTlianad regioni 
aviTviso, magram amisTvis Sesabamisi fuladi resursi ar maqvs. magaliT-
ad, manis burRulis masalas ver vyidi, Tavisi SefuTva unda, licenzia, 
rasac seriozuli midgoma Wirdeba.

- realizacias sad axdenT?

_Cemi gasaRebis bazari xaSuri da goria, marto erTi adamianisTvis 
rTulia ramdenime saqmis erTdroulad keTeba. aviyvane damxmare, magram 
ver imuSava. Tavdapirvelad, rodesac burbuSelis warmoeba daviwe, gomi, 
CumaTeleTi, xaSuri da borjomi aviRe, erT TveSi, daaxloebiT, 3000 lari 
darCa mogebis saxiT, magram aq isev drois uqonlobis faqtoria.

- vinme Tu icnobs Tqvens gamogonebebs?
_10 Tebervals, soflis meurneobis saministros, xaSuris sainforma-

cio-sakonsultacio samsaxuris xelSewyobiT, vimyofebodi inovaciis 
Sexvedraze, sadac didi mowoneba daimsaxura Cemma saqmianobam, ideebma. 
SemomTavazes daxmareba, romelic SeiZleba proeqtis wardgenis Semdeg 
moxdes, Tumca, proeqtis weris gamocdileba am etapze, me ar maqvs.

- rogorc davinaxe, saqme, romelsac Tqven akeTebT, garda material-
uri interesisa, Zalian sasiamovnoa TqvenTvis...
_ori saqmis keTeba erTdroulad Zalian rTulia. xelovneba dRes 

ar iZleva imis SesaZleblobas, ojaxi uzrunvelvyo finansurad, ami-
tom, didi survili maqvs, es saqme ganvaviTaro. ori studenti Svili 
myavs, mogexsenebaT, es ramxela xarjTanaa dakavSirebuli. Cemi cxovre-
bis yvelaze sasiamovno saqme mainc musikaa, yvelaze metia CemSi. es saqme, 
meore mxarea, romelic amagrebs suliers materialuriT. 

T. javaxiSvili
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  am werilSi erTi saintereso xelovani kacis Sesaxeb mogiTxrobT, 

romlis pirovnebisa da Semoqmedebis gacnobiT, Tavadac sasiamovnod 
gakvirvebuli da gaxarebuli davrCi. kargi sityva gvaqvs qarTvelebs 
,,TviTnabadi”, hoda, pirvel rigSi, swored am sityvas moviSvelieb xaS-
ureli mxatvris gela gelaSvilis TqvenTvis ukeT gasacnobad. umete-
sad portretebs xatavs, sixarulnarevs Tu sevdanarevs, mocinars Tu 
motirals,  ...mis namuSevrebi siuJetebis aTasgvarobiT gamoirCeva. por-
tretebs imasac SeamCnevT, rom isini 
mzad arian, wami-wamze gacocxldnen 
da Tavisi istoria mogiTxron, magram 
meore wuTSi mixvdebi, rom im saidum-
los bolomde arasodes gagandoben 
,rac mxatvarma Seqmnis procesSi, ganurCevlad yvelas, saguldagulod 
gaumxila. 

 bolo dros, socialur qselSi axal gamowvevas wavawydi, romelic 
xelovnebis, konkertulad ki mxatvrobis popularizacias emsaxaureba, 

momxmareblebi sakuTar 
gverdze cnobili mxat-
vris namuSevrebs azi-
areben. rembranti an ra-
faeli rom genialuria, 
amaze yvela vTanxmdebiT, 
piradad me ki vfiqrob, 
rom  baton gelasnairi 
TviTmyofad mxatvrebs 
ufro meti Tanadgoma 
sWirdebaT, raTa Tana-
medrove mxatvrobaSi 
kuTvnili, gamorCeuli 
adgili daikavon. orma-
gad sasiamovnoa, rom is 
Cveni raionis warmomad-
genelia. 

- batono gela, mogvi-
yeviT mxatvrobis im 
mimdinareobaze, ro-
melzec muSaobT...
_ Cemi namuSevrebs 

konkretuli mimdinare-
obis CarCoebSi ar vsvam, 

vfiqrob, Tavisufali var am mxriv, iseve, rogorc mxatvrobaa ukideg-
ano da aranair wesebsa da kanonebs ar emorCileba. vqmni ZiriTadad 
fsiqologiur portretebs, romelSic sakuTari gancdebi gadmomaqvs da 
msurs, isini realobaSi gavacocxlo, rac mTavaria, ar unda igrZnobodes 

siyalbe.

- cxovrebis ra etapze 
movida TqvenTan mxatv-
roba?
_ vyofiliyavi mxat-

vari, jer kidev Rrma 
bavSvobidanve msurda. 
jer kidev 5 wlis vi-
yavi, rodesac mxatvro-
bisadmi da zogadad, 
xelovnebisadmi gan-
sakuTrebuli damok-
idebuleba gamiCnda. 
sxvaTaSoris, babuaCemi 
xatavda sakmaod kar-
gad da pirveli ga-
kveTilebic swored mas-
Tan gaviare. rac ufro 
vizrdebodi da asaki 
memateboda, vgrZnobdi, 
me da mxatvroba ganuy-
ofelni unda vyofili-
yaviT, Tumca, am mxriv, 
ojaxidan winaaRmdego-
bas wavawydi, mamas ar 
surda es gza amerCia 
an Tundac romelime 
xelovnebis sfero. ise 
ki, skolis damTavrebis 
Semdeg, sareJisorozec 
ki mindoda Cabareba. amg-
vari winaaRmdegobidan 
gamomdinare, garkveuli 
periodi SevCerdi da 
27  wlis asakSi, davo-
jaxdi, suliskveTeba ki 
ormagad gaZlierda, mas 
Semdeg aRarc gavCere-
bulvar.

- ram ganapiroba Tqve-
ni aseTi siyvaruli xe-
lovnebisadmi da uSua-
lod mxatvrobisadmi, 
rogor moxda rom 
ojaxis winaaRmdegobis 
miuxedavad, ar gagi-
neldaT is bavSvobis-
droindeli gancdebi?

_ vfiqrob, ramdenjerac ar unda davibado, mainc im kondinciamde mival, 
rom mxatvroba da uSualod, xatvis procesi CemTvis cxovrebis arsia. 
udides siamovnebas maniWebs xatva, xandaxan, mgonia kidec, rodesac xatvas 
vamTavreb, samoTxis mdgomareobidan jojoxeTis mdgomareobaSi gadavdi-
var. garemomac garkveuli roli iTamaSa Cem karierul gzaze. TiTqmis 
yoveldRe, me da Cemi megobrebi: robert baRdavaZe, gia kupraZe, vasiko 
ZinZibaZe, nodari gelaSvili,  Cemi Zma uCa, vikribebodiT erT oTaxSi, vsau-

brobdiT xelovnebaze, vkiTxulobdiT 
leqsebs, varCevdiT poezias da prozas, 
vusmendiT roks. udides mxardaWerasa 
da Tanadgomas vgrZnobdi Cemi Zmisgan, 
misi didi damsaxurebaa Cemi, rogorc 

mxatvrad CamoyalibebaSi. rac Seexeba gia kupraZes, is arqiteqtori da 
siurialistia, mTeli cxovreba Cems gverdiTaa, Cemi ,,ganmkontroleblis” 
funqcia ikisra, imitom rom mxatvrobaSi cota barbarosic ki var. ro-
gorc wesi, aravis vujereb, Tumca, rac Seexeba Cemi namuSevrebis teqnikur 
mxaris da sxva garkeuli detalebis srulyofis saqmeSi, gias azrs xSi-
rad viTvaliswineb.

- Tu iyo Tqveni sur-
vili da SesaZlebloba 
imisa, rom Tqveni Semo-
qmedeba farTo masebi-
sTvis gagecnoT?
_ simarTle giTxraT, 

Tavis gamoCena arasodes 
msurda. Cemi TviTmizani 
arasodes yofila far-
To masebze gavsuliyavi. 
rogorc zemoT aRvniSne, 
mxatvrobaSi Cemi samya-
ro maqvs,  umTavaresia 
xatvis procesi. Tum-
ca, mxatvari gia buRaZe 
iyo xaSurSi Camosuli 
da Zalian moewona Cemi 
mxatvroba, mas Semdeg ki, 
rac Cemi namuSevrebi so-
cialur qselSi ganvaT-
avse, ufro meti mowone-
ba daimsaxura xalxis 
mxridan. did mowonebas 
imsaxurebs rogorc qa-
rTveli, aseve ucxoeli 
mxatvrebis mxridan, Se-
sabamisad, mec moxaruli 
var aseT dadebiTi SefasebebiT. 

- batono gela, gamofenaze ar gifiqria, an Tu yidiT namuSevrebs?

_ gamofenasTan dakavSirebiT mqonda SemoTavazeba TbilisSi, Tumca, 
es yvelaferi garkveul TanxebTanaa dakavSirebuli, namuSevris CarCos 
gakeTeba, vernisaJis donemde miyvana. xaSuris kulturis samsaxurma aR-
miTqva am saqmeSi daxmareba da savaraudoa, rom Cemi namuSevrebi dRis 
sinaTles ixilavs. rac Seexeba realizacias, Cemi 13 namuSevari xaSurSi 
sastumro ,,iverias” oTaxebs amSvenebs. aseve saubari iyos restoran 
,,mamapapuris” Cemi naxatebiT gaformebazec. Tumca, jerjerobiT, ar mox-
erxda, survili ki mqonda. amjerad qarTul Tematikaze unda memuSava, 
romelic Zalian momwons da Tavsac erTgvarad gamovcdidi kidec.

- Tqveni mxatvroba inspiracias saidan iRebs?

_ saWiro siuJetis povna yvelaze mniSvnelovania. inspiracia ki umetes 
SemTxvevaSi musikaa. Tu gadaxedavT Cem namuSavrebs, garkveul nawils 
,,momentaluri” naxatebi hqvia, nawils ki - ,,blicnaxatebi~. es saxelebi 
SemoqmedebiT procesis amasxvelia: vrTav sayvarel musikas da naxats, 
romelsac am simReris dasrulebamde vamTavreb, ,,momentalurs” varqmev, 
Tu ver movaswari am monakveTSi, Semdeg naxati ukve ,,blicis” kategori-
aSi gadadis, romelic naxevar saaTSi unda movaswro. Tumca, maqvs bevri 
iseTi naxati, romlebisTvisac gansazRvruli dro ar mqonia. 

- SemoqmedisaTvis ojaxis Tanadgoma bevrs niSnavs...

_ Cemi meuRle, Tavadaa xelo-
vani-kvilingiT aris gatacebu-
li, yvelanairad mxarSi midgas 
da mgulSematkivrobs. ori biWi 
myavs. umcross ufro gamoyva 
mxatvrobis niWi da savaraudoa, 
rom xelovnebis sferos gahy-
veba. Mmec,  Cemi mxriv,  Zalian 
minda, rom orive xelovnebis 
dargSi iyvnen samomavlod. 
Tavad yovelTvis msurda, mok-
lemetraJiani films gadaReba, 
Cemi sayvareli ,,art hausis” 
janrSi.

warmatebas vusurvebT baton 
gelas. mxatvari, wlebis ganmav-
lobaSi CrdilSi yofnas amjo-
binebda, Tumca Cveni mxardaWer-
iT, misi saocari namuSevrebi 
dRis sinaTles ixilavs da 
aucileblad daikavebs damsax-
urebul adgils Tanamedrove 
mxatvrobaSi.

T. axalkaci

gela gelaSvilis musikanarevi 
mxatvroba
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a(a)ip xaSuris municipalitetis gazeTi `xaSuris moambe~. direqtori giorgi gogalaZe, 

 misamarTi: xaSuri, tabiZis quCa #2. telefoni: 24  30 27.

  E-mail Khashurismoambe2015@.gmail.com  mimRebis dasaxeleba: xazinis erTiani angariSi, saidentifikacio 
kodi 443860984, saxelmwifo xazina TRESGE22, saxazino kodi: 749547499.  

  D-iT moniSnuli statia ibeWdeba dakveTiT      gazeTi  ibeWdeba TbilisSi.       redaqtori robert suxiaSvili.

xaSuris moambe

gaacnes axali  
proeqti

10 Tebervals, xaSuris To-
jinebis Teatris darbazSi, 
regionebSi axalgazrdebis 
dasaqmebis mxardasaWerad,  
sainformacio Sex-
vedra gaimarTa. 
Sexvedra USAID-is 
proeqt „zrda“-s 
da sadazRveo kom-
pania „aldagis“ 
erToblivi inicia-
tivaa. 
dRevandel Sexve-

dras uZRvebodnen 
„aldagis“ adami-
anuri resursebis 
marTvis ganyo-
filebis warmomad-
geneli-ana surman-
iZe da „aldagis“ marketingisa 
da sazogadoebasTan urTier-
Tobis ganyofilebis warmo-
madgeneli-lika moSiaSvili.
Sexvedraze sadazRveo kom-

pania „aldagma“ dasaqmebis 
axali onlain portali www.
onjob.ge warmoadgina, romelic 
mTeli saqarTvelos masSta-
biT, axalgazrdebis dasaqme-
bas isaxavs miznad. amasTan, 
kompaniis warmomadgenlebma 
sazogadoebas detaluri in-
formacia miawodes „alda

gis“ onlain saagento qsel-
Si dasaqmebis Taobaze da 
www.onjob.ge-ze daregistri-
rebis msurvelebs adgilze 
gauwies saTanado daxmareba. 
Sexvedras eswrebodnen dain-
teresebuli pirebi xaSuri-

dan da municipalitetis so-
flebidan.
aRniSnuli proeqti saqa-

rTvelos sxvadasxva region-
Si xorcieldeba, amasTan, 
programa xels uwyobs saz-
Rvrispira TemebSi dazRvevisa 
da upiratesobebis Sesaxeb in-
formaciis gavrcelebas. 
Sexvedras koordinacias uw-

evda xaSuris municipalite-
tis gamgeobis administraci-
uli samsaxuris gamgeblis 
warmomadgenlebis saqmianobis 
koordinaciis ganyofileba.

,,big raundi'' Zalas ikrebs

  gasul kviras, starti mieca inteleqtualur TamaSs ,,big-raun-
di”. TamaSis organizatori gamgeobis kulturis ganaTlebisa 
da sportis samsaxuria da masSi municipalitetis sajaro da 
kerZo skolebis moswavleebi iReben monawileobas. TamaSis 
pirvel etapze 
,or-ori sko-
lis gundi 
eTiSeba mara-
Tons, vidre 
aTi saukeTe-
so skola ga-
m o vli nd e b a . 
amis Semdeg  
iwyeba erTg-
vari naxevarfi-
nalebi. ivnisis 
dasawyisSi ki 
sakeTeso sami 
gundi Cempion-
obisaTvis ibrZolebs. rac mTavaria, finali saqarTvelos erT-
erT egzotikur kuTxeSi gaimarTeba. rac TavisTavad niSnavs, 
rom igi grandiozuli da dauviwyari iqneba moswavleebisaT-
vis. mgzavrobisa da moswavleTa dabinavebis xarjebs mTlianad 
municipalitetis gamgeoba afinansebs. 

giorgi kvinikaZe  saqarTvelos 
WabukTa nakrebis ufrosi 

mwvrTnelia
  am dReebSi, TbilisSi, Widaobis erovnul federaciaSi, gaimarTa 

prezidiumis sxdoma, sadac saqarTvelos erovnuli da asakobrivi na-
krebebis mTavari mwvrTnelebis vinaoba dasaxelda. Tavisufal Widaoba-

Si, xmaTa absolituri umrav-
lesobiT, giorgi kvinikaZem 
meti xma miiRo da WabukTa 
nakrebs uxelmZRvanelebs.
  giorgi kinikaZis bolo-

droindeli warmatebebi 
marTlac TvalsaCinoa. misi 
aRzrdilebi yovelwliurad 
gvanebivreben gamarjvebiT 
saqarTvelos, evropisa da 
msoflio masStabiTac. sx-
vaTaSoris, misi maRali pro-
fesionalizmi arc Tavis-
ufali Widaobis msoflio 
federacies darCenia uyur-
adrebod da am federaciis 
egidiT, giorgi Sua aziis 
qveynebis (yofil ssrk-Si 
Semavali) mwvrTnelebs 
trening seminarebs utarebs 
yovelwliurad.
  giorgi kvinikaZe martlac 

imsaxurebda nakrebis mwvrT-
nelobas da gvjera, misi damoZRvrili qarTveli Wabukebi, mis xelSi, 
ufro did warmatebebs miaRweven. rac mTavaria, xaSureli moWidaveebi-
saTvis es didi stimuli iqneba maTi sportuli karieris gzaze. es ki 
axal gamarjvebebs niSnavs.
vulocavT giorgis da kidev erTxel vambobT: misi yovelTvis gvei-

medeba!

giorgi kekeliZe - xaSurSi
am dReebSi, xaSuris municipalitetis biblioTekis stumari iyo poeti, 

prozaikosi, eseisti, parlamentis biblioTekis generaluri direqtori 
giorgi kekeliZe. avtorma mkiTxvels ori wigni „Tomas zRaprebi“ da 
„guruli dRiurebis“ meore nawili warudgina. mweralma Tavad isaubra 
wignebis Sesaxeb; „guruli dRiurebi“ ukve erovnuli bestseleria, rac 
Seexeba „Tomas zRaprebs“ am wigniT Sedga giorgi kekeliZis, rogorc 
mezRapris debiuti. avtori wignSi weris Cveul stils inarCunebs da 
teqsts maqsimalurad advilad gasagebs xdis, rac Zalian mniSvnelova-
nia patara mkiTxvelisTvis.
Sexvedris bolos giorgi kekeliZem mkiTxvelTa SekiTxvebsac upa-

suxa. RonisZiebas uZRveboda biblioTekis direqtoris movaleobis 
Semsrulebeli nino kiknaZe.

xaSuris mu-
nicipalitetis 
biblioTekaSi 
mkiTxvelebTan 
Sexvedris das-
rulebis Semdeg 
giorgi keke-
liZe sofel 
xciss estum-
ra da proeqt 
„ekvilibrium-
is“ fargleb-
Si xcisis ax-
a l g a x s n i l 
biblioTekas 
wignebi gadas-
ca. xcisis bib-
lioTeka 2011 
wels soflis 

sxva biblioTekebis msgavsad daixura. misi aRdgena gasul wels xaSur-
is municipalitetis gamgeobis ZalisxmeviT da mSvidobis, demokratiisa 
da ganviTarebis kavkasiis institutis xelSewyobiT moxerxda. xcisel-
ma mkiTxvelebma kidev erTi saCuqari miiRes: saqarTvelos parlamentis 
erovnul biblioTekas da kote marjaniSvilis saxelobis saxelmwifo 
akademiuri dramatul Teatrs Soris gaformebuli memorandumis far-
glebSi, marjaniSvilis Teatris direqtorma eka mazmiSvilma xcisis 
biblioTekis axalgazrda mkiTxvelebs saCuqrad gadasca bileTebi 
marjaniSvilis Teatris speqtaklze „rogorc geneboT“. dasaswrebad 
speqtaklis sanaxavad xciseli moswavleebis TbilisSi transportire-
bas xaSuris municipalitetis gamgeobis ganaTlebis, kulturis da 
sportis samsaxuri uzrunvelyofs.


