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"მე ერთი რამ მჯერა... თუ იმით 

არ ხარ ბედნიერი რაც გაქვს, 

ვერასოდეს ბედნიერი ვერ იქნები. 

მე ვამბობ, რომ ბედნიერი ადამიანი 

და ქალი ვარ, რადგან მყავს ორი 

ქალიშვილი და ორი შვილიშვილი, 

მაქვს სამსახური, რომელიც მიყვარს. 

ვფიქრობ, რაც ავალია დედას, მე ეს 

გავაკეთე და შევძელი! მეტი რა უნდა 

მინდოდეს?!"

#1

redaqtoris�blogi

ამ ტექნოლოგიების დანერგვა გამორიცხავს 

მიწისქვეშა გამონამუშევრებში მაღალი 

რისკის მატარებელი ბურღვა-ფეთქითი 

სამუშაოების მთლიანად ან ნაწილობრივ 

წარმოებას, მინიმუმამდე დავა მეშახტეთა 

მძიმე, ხელით შრომის პროცესი, გაუ-

მჯობესდება  უსაფრთხოების  პირობები, 

გაიზრდება და გაიაფდება  ქვანახშირის 

მოპოვება-გამდიდრება, ეს კი  უფრო 

ეფექტურს და ეკონომიურს გახდის პროდუ-

ქციის წარმოებას.

  wlebis win tyibulel meSaxteebs sakuTari gazeTi hqondaT. 
werdnen samomavlo da gadaWarbebiT Sesrulebul gegmebze,  
socialistur da Sromis gmirebze, partiaze,  xuTwledze, 
aTwledze, komunizmSi Sesvlaze, ck-s mdivnebis  mimarTvebs, 
kapitalizmis mavneblobasa da  socializmis  ualterna-
tivobaze,  gardamaval  droSaze…  iyo yvelasaTvis  saWiro 
werilebi da iyo arafrismomcemi informaciebic…

iqneba Tqveni anonimuroba.

TanamSromlebsa da  qalaqze, magram yvelaze metad gvinda  
Tqveni  aqtiuroba,  amisTvis   ki  davdgamT safoto yuTs  
sadac  Tqven SegeZlebaT  Tqveni werili, kiTxva , satkivari, 
mosazreba  an SemoTavazeba   daweroT  da CaagdoT.  daculi  gazeTma arseboba didi xnis win Sewyvita. mas  Semdeg 

bevri ram Seicvala  Cvens qalaqSi, qveyanaSi... sawarmoc 
gaCerda  da wlebis Semdeg  isev amuSavda. mZimed, magram 
mainc Cveni qalaqi Cveul, saqmian cxovrebas daubrunda.  
kompaniamac  gadawyvita  gazeTic dabrunebuliyo. saxelic 

 
SevurCieT – “meSaxtis macne.” gvinda, rom es iyos Tqveni gazeTi  

    
romelsac waikiTxavT, saxlSi   waiRebT, Svilebic  waikiTxaven 
da SviliSvilebic gaaferadeben.  davwerT Tqvenze, sawarmos 
siaxleebze, meSaxtis problemebze, im sakiTxebze romelTa 
mogvareba kompanias SeuZlia an TqvenTan erTad SegviZlia  
gadavwyvitoT.  davwerT  Cvens  megobrebze,  partniorebze, 

   velodebiT  werils,  viTanamSromloT, erTad movagvaroT  
problemebi da da erTad  gaviziaroT siaxleebi. 
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 უკვე შეძენილია და შემოდგომაზე ჩამოვა
ფუჭ ქანში მომუშავე გვირაბგამყვანი 
კომბაინი, რომელიც გამორიცხავს ბურღვა-
ფეთქით სამუშაოებით ნახშირის მოპოვებას. 
გარდა ამისა, დამატებით შეძენილია ფუჭი 
ქანის დამტვირთავი მოდერნიზებული 
მანქანა. რაც შეეხება ქვანახშირის მექანი-
ზირებულ მოპოვებას, ამჟამად მიმდინარეობს 
მოლაპარაკებები ნახშირის ჭაბურღილების 
მეთოდით მომპოვებელი კომპლექსის 
დამზადებაზე ჩინეთის მხარესთან. 

"

"
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- დიახ, გენერალურ დირექტორად დავინიშნე სწორედ მაშინ, როდე-
საც კომპანიამ საკმაოდ რთული დღეები გამოიარა. თებერვალში 
განვითარებულმა მოვლენებმა  აჩვენა, რომ ხელმძღვანელობასა და 
მომუშავეთა შორის იყო  კომუნიკაციის პრობლემა.  ჯანდაცვის სამი-
ნისტროსა და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს 
მიწერილობის თანახმად, აუცილებელი იყო   სხვადასხვა ღონისძიე-
ბების გატარება. ჩვენ ამაზე ყოველდღიურ რეჟიმში ვმუშაობთ.

- მოთხოვნები, რომელიც ყველაზე ხშირად ისმის მეშახტეებისგან.  
რა მიგაჩნიათ მთავარ გამოწვევად? რა საკითხებია დირექტორის 
დღის წესრიგში  მონიშნული მთავარ თემებად?

- დღეისათვის, ისე როგორც აქ დასაქმებული თითოეული ადამიანი-
სათვის,  ამ კომპანიის ხელმძღვანელისათვის, ყველაზე მთავარი 
გამოწვევა  არის შრომისა  და ტექნიკური უსაფრთხოების პირობების 
მაქსიმალური დაცვა, ანაზღაურება. ეს ყველაფერი პირდაპირ კავში-
რშია  საქართველოში შექმნილ ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, 
ბაზარზე ქვანახშირის მოთხოვნასთან, გასათვალისწინებელია ერო-
ვნული ვალუტის კურსის მკვეთრი ვარდნა... არსებობდა და არსებობს 
მთელი რიგი  როგორც ობიექტური  ისე სუბიექტური  მიზეზებიც. 

- რა გაკეთდა მეშახტეთა შრომის უსაფრთხოებისთვის?

- ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია შრომის უსაფრთხოების დაცვის 
ღონისძიებების სწორხაზოვნად გატარება, რის გამოც ყველაზე დიდი 
ყურადღება ეთმობა ისეთ სპეციფიურ სამუშაოებს, როგორიცაა 
სამთო გამონამუშევრების გადამაგრება, ხანძარსაწინააღმდეგო 
უსაფრთხოების დაცვა, სატრანსპორტო საშუალებების განახლება, 
მეშახტეთა აღჭურვა ინდივიდუალური დაცვის მოდერნიზებული 
საშუალებებით „ თვითმაშველებით“ და სხვა მრავალი. ჩვენ ვაწა-
რმოებთ უსაფრთხოების მუდმივ მონიტორინგს შახტის მიწისქვეშა 
გამონამუშევრებში მიმდინარე საწარმოო პროცესებზე.  წელს შპს 
, ,საქნახშირი ჯი-აი-ჯი ჯგუფ-ში“ შემოწმება ჩაატარეს სსიპ 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს სამთო 
ობიექტებზე ზედამხედველობის სააგენტო - სა და ჯანდაცვის  
სამინისტროს  სპეციალურმა კომისიებმა. მათი დასკვნების 
საფუძველზე კომპანიას დასახული აქვს  სამოქმედო გეგმა, 
რომლის გახორციელებაც უკვე  მიმდინარეობს (შრომის პირობების 
ინსპექტირების შემდეგ აღმოჩენილი დარღვევების აღმოფხვრა მოხდა 
80%-ით). ეს ყველაფერი   მოითხოვს როგორც დროს ასევე საკმაოდ 
დიდ, როგორც მატერიალურ, ასევე ადამიანურ რესურსებს, თუმცა 

ჩვენთვის პრობლემებთან შეგუება დაუშვებელია.

- შემუშავდა  ორგანიზაციის საჭიროებებზე აგებული ქმედითი სტრუქტურა, 
რომელიც უფრო მეტად  მორგებულია კომპანიის  ამოცანებს, გარემო 
პირობებზე, შიდა რესურსებზე, პრიორიტეტებზე.   11 დირექტორიდან 
ახალი სტრუქტურის მიხედვით გვყავს 4 დირექტორი ,  დაქირავებულსა 
და დამქირავებლის შრომითი ურთიერთობები დარეგულირდა ახალი 
შინაგანაწესით და  შრომითი ხელშკრულებით, რომელთა შექმნაზეც 
ერთობლივი ძალებით მუშაობდა კომპანიის იურიდიული სამსახური 
და საქართველოს პროფესიული კავშირების წარმომადგენლობა.
ხელფასის ზრდის მიმართულებით დარეგულირდა  მსგავს პროფესიებს 
შორის შრომის ანაზღაურების მაჩვენებელი. ყოველდღიურ რეჟიმში 
 

-  თქვენ უკვე რამდენიმე თვეა საწარმოს ხელმძღვანელად დაინიშნეთ. 
-რისი გაკეთება შეძელით  სტრუქტურული, ადმინისტრაციული ცვლილე

ბების  თვალსაზრისით?  როგორ დარეგულირდა დაქირავებულსა და 
დამქირავებელს შორის შრომითი ურთიერთობები?

ღლებასა და მათ კარიერულ წინსვლაზე. ჩვენი მიზანია, უშუალოდ 
ჩვენს შახტაში დასაქმებული ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის 
ახალგაზრდა ნიჭიერი სპეციალისტების მაქსიმალური ჩართულობა, 
რათა დარგი გახდეს რეგიონში პერსპექტიული. 

ვმუშაობთ ახალგაზრდა, პერსპექტიული კადრების კვალიფიკაციის ამა-

- თუ აქვს შახტაში დასაქმებულს სამედიცინო დაზღვევა და რა სახის 
მომსახურებას ითვალისწინებს ეს დაზღვევა?

- კომპანია კორპორატიული დაზღვევით აზღვევს ყველა დასაქმე-
ბულის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას.

დასაქმებულებს საკუთარი სურვილისამებრ შეუძლიათ ასევე ისარგე-
ბლონ საოჯახო დაზღვევის პაკეტებით ოჯახის სტანდარტული (მეუღლე, 
შვილი) და არასტანდარტული (და, ძმა, დედა, მამა) წევრებისთვის.
მათ   შუძლიათ მიმართონ ქვეყნის მასშტაბით  158 კლინიკას. ასევე 
თურქეთის 3 კლინიკას. აფთიაქებში აქვთ სოლიდური ფასდაკლება 
მედიკამენტებზე. კომპანია ყოველთვიურად აზღვევს დაახლოებით 
1500 - მდე თანამშრომელს და მათ 304 ოჯახის წევრს.  ვფიქრობ, ეს 
საკმაოდ  სოლიდური   სადაზღვევო  პაკეტია, რომლის დახვეწაზე  
ჩვენმა კომპანიამ სერიოზულად იმუშავა. 

- შახტა არის ჩვენს რეგიონში ერთ-ერთი მთავარი დამსაქმებელი. 
ქალაქს   ახსოვს ის წლები, როცა შახტა გაჩერდა. არის მოსაზრება, 
რომ ეს უფრო სოციალური პროექტია. კომპანია გაცილებით ნაკლებ 
ადამიანურ რესურსს საჭიროებს, ვიდრე დღევანდელი მოცემულობაა.  
თავის დროზე  ეს სახელმწიფოს პოლიტიკა და დამსაქმებლის სურვილი 
იყო. რა თანხას ტოვებს საქნახშირი სახელმწიფო და ადგილობრივ  
ბიუჯეტში? 

2

    წარმოების ტექნიკური გადაიარაღება საწარმოო პროცესების 
ეფექტური მართვის აუცილებელი პირობაა, მითუმეტეს როდესაც 
საქმე გვაქვს ორი ათწლეულის მანძილზე გაჩერებულ სამთო 
საწარმოსთან.

    საწარმოში ქვანახშირის მოპოვების ახალი სისტემა ინერგება, ეს 
არის ახალი , თანამედროვე ტექნოლოგია, რომელიც ხანგრძლივი 
და მეტად საპასუხისმგებლო პროცესია. ამჟამად მუშაობა მიდის სამი 
მიმართულებით:  პირველი - კაპიტალური მოსამზადებელი გამო-
ნამუშევრების გაყვანა გვირაბგამყვანი კომბაინის გამოყენებით, 
რომელიც უკვე შეძენილია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში და 
მიმდინარე წლის შემოდგომაზე  ვგეგმავთ მის შახტაში ჩაშვებას. 
მეორე - ქვანახშირის მექანიზირებული  მოპოვება  ნახშირმომპო-
ვებელი კომპლექსებით, ჰორიზონტალური შრეების მეთოდით, 
რომლის პროექტი შედგენილია და ვამზადებთ ექსპერტიზაზე 
წარსადგენად,  და  მესამე - გეოლოგიურად აშლილ რთულ უბნებზე  
ნახშირის მექანიზირებული მოპოვება დიდი დიამეტრის ჭაბურღი-
ლების მეთოდით. აქაც აგრეგატის კონსტრუქცია შემუშავებულია და  
მიმდინარეობს მოლაპარაკება ქარხანა-დამამზადებლებთან. 

  ამ ტექნოლოგიების დანერგვა გამორიცხავს მიწისქვეშა გამო-
ნამუშევრებში მაღალი რისკის მატარებელი ბურღვა-ფეთქითი 
სამუშაოების მთლიანად ან ნაწილობრივ წარმოებას, მინიმუმამდე 
დავა მეშახტეთა მძიმე, ხელით შრომის პროცესი, გაუმჯობესდება  
უსაფრთხოების  პირობები, გაიზრდება და გაიაფდება  ქვანახშირის 
მოპოვება-გამდიდრება,  ეს კი  უფრო ეფექტურს და ეკონომიურს 
გახდის პროდუქციის წარმოებას.  

- მიმდინარე წელს უკვე შემოვიტანეთ ახალი ტიპის ადგილობრივი 
განიავების ვენტილიატორები, საკომპრესორო დანადგარები, 
კომპანიამ უკვე შეიძინა  გვირაბგამყვანი კომბაინი, სატრანსფო-
რმატორო სადგური, ასევე შეძენილია ბიუჯეტით დაგეგმილი 

მანქანა-მექანიზმები, ხვეტია კონვეიერები, საშახტო ელმავლები, 
აკუმულატორული ბატარეები, მათი სათადარიგო ნაწილები, ელექტრო 
მეურნეობისათვის  გამშვები აპარატურა და კაბელები. 

  ვემზადებით   ფუჭი ქანის სატვირთავი ახალი მანქანის შესაძენად, 
მიმდინარეობს სამუშაოები +175 ჰორიზონტის მარაგების ათვისები-
სათვის, რისთვისაც უახლოეს მომავალში დაგეგმილია +175+275 
ჰორიზონტების შემაერთებელი მთავარი სატრანსპორტო გამონა-
მუშევრის, დახრილი საკონვეიერო ქანობის გაყვანა, ასევე მზადე-
ბაშია +275+350 ჰ-ის მე-10 საშახტო ველი, მომზადებულია მე-8 ველი, 
დაწყებულია მე-13 ველის მზადება  და ბევრი სხვა რამ, ყოველივე 
ეს კი საწარმოს განვითარების უპირველესი პირობაა.    

რაც შეეხეება სარემონტო სამუშაოებს, მიმდინრეობს თუ არა სარე-
მონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოები კომპანიაში?

  - სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაგეგმვა და წარმოება 
საწარმოო პროცესების ნორმალურად მიმდინარეობის განუყოფელი 
ნაწილია. წარმოების 2016 წლის ბიუჯეტით მარტო მანქანა-მექანიზმების 
სარემონტო -სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის გამოყოფილია 700 
ათასამდე ლარი,  ყოველთვიურად მარტო შესრულებულ სარემონტო-
აღდგენით სამუშაოებზე ხელფასის სახით გაიცემა დაახლოებით 80 
ათასი ლარი და ეს მუდმივი პროცესია, რისთვისაც ფუნქციონირებს 
შესაბამისი სპეციფიკის უბნები და სამსახურები. ეს პროცესი მნიშვნე-
ლოვანია   საწარმოსათვის. 

  ეს ჩვენი კომპანიის უახლესი გეგმებია,  რომელთა უმეტესობა  ან 
პროცესშია ან   წლის ბოლომდე განხორციელდება.   

რამდენიმე თვეა, რაც საქნახშირის გენერალურ დირექტორად 
დაინიშნეთ. ეს იყო კომპანიაში საკმაოდ რთული პერიოდის შემდეგ. 

-რა ვითარება დაგხვდათ? რას ითხოვდა საწარმო, რა იყო სასწრა
 ფოდ მოსაგვარებელი საკითხები?

გაგრძელება იხ. გვ #3
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  შპს ,,საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)“-ს ადამიანური რესურსების მართვისა 

და საქმისწარმოების განყოფილების  ტრენინგ-ცენტრი 2016 წლის 

სექტემბრიდან ამოქმედდება.  მოხდება დასაქმებულთა კვალიფიკაციის 

ამაღლება, ჩატარდება სხვადასხვა სახის პროფესიული უნარის განვი-

თარებაზე მიმართული სწავლება. სწავლებებს ადგილობრივი ან მოწვეული 

  სურვილის შემთხვევაში კომპანიის თანამშრომლებისთვის გაიხსნება 

კომპიუტერული პროგრამებისა და უცხო ენების (ინგლისური, რუსული) 

  ტრენინგები ეს კომპანიის  სამოქმედო გეგმაა. „ ''საქნახშირის“  

ადმინისტრაციულ კორპუსში უკვე მიმდინარეობს  ტრენინგ ცენტრის  

რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება.

  მაღალი კვალიფიკაციის კადრების მომზადება და დასაქმებულების  

გადამზადება  კომპანიის პოლიტიკის სტრატეგიული ნაწილია. ამ 

მიმართულებით „საქნახშირი“ თანამშრომლებისათვის ტრენიგ-ცენტრის 

ამოქმედებას იწყებს. სადაც დასაქმებულებს  ახალი ან პროფესიული 

უნარების გამომუშავება, ამაღლება და შეძენა შეეძლებათ. 

 სპეციალისტები ჩაატარებენ.

შემსწავლელი კურსები.

საქნახშირი ჯი-აი-ჯის გენერალური დირექტორი

jambul�jayeli

didia� misi� roli� qalaqisa� da� regionis�
ganviTarebaSi.� saxelmwifo� biujetSiA�
saqnaxSirsA� yovelwliurad� saSualod� 11�
milioni�lari�Seaqvs,�aqedan�adgilobriv�
biujetSi�rCeba�1�500�000�lari�(qonebisa�
da� bunebrivi� resursebis� mosakrebeli).�

- საწარმო  დაარსდა 2006 წელს და  მას შემდეგ კომპანია რეგიონში 
ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელია. კომპანია საქართვე-
ლოში ქვანახშირის აქტივების ძირითადი მფლობელი და ერთადერთი 
მომპოვებელი კომპანიაა. შესაბამისად, დიდია მისი როლი ქალაქის 
განვითარებაში. სახელმწიფო ბიუჯეტში საქნახშირი ყოველწლიურად 
  

- რამდენ ტონა ქვანახშირს მოიპოვებს დღეს საწარმო?

- სამწუხაროდ ქვანახშირზე მოთხოვნა  მსოფლიოს ბაზარზე საკმაოდ 
შემცირდა, დღეს „საქნახშირი“ წელიწადში მოიპოვებს 320 000 ტონა 
ნახშირს, შესაბამისად თვეში გამოდის - 26 000 ტონა. საწარმო 
დღე-ღამეში მოიპოვებს 1000 ტონამდე ქვანახშირს.

-  რამ განაპირობა ეს, რა მიზეზები არსებობს?

- მოპოვების შემცირება განაპირობა არსებული სავალალო 
ეკონომიკური მდგომარეობის შედეგად ბაზარზე ქვანახშირზე 
მოთხოვნის კლებამ. აქვე უნდა  ითქვას რომ ჩვენს  ქვანახშირს არ 

საშუალოდ იხდის 11 000 000 ლარს. აქედან ადგილობრივ ბიუჯეტში 
რჩება 1 500 000 ლარი (ქონების და ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი). 
დაგეთანხმებით, შახტა გარკვეულწილად მართლაც არის სოციალური 
პროექტი, დღეს  როცა  ქვანახშირზე მოთხოვნა ასეა შემცირებული  
საწარმოს ამხელა შრომითი რესურსი  მართლაც არ ჭირდება, სრულიად 
შესაძლებელია რომ  ნაკლები რაოდენობით  გაცილებით უკეთესი სახე-
ლფასო ნიხრი იყოს შემუშავებული, მაგრამ ამის ხარჯზე ჩვენ მაინც  
არ  ვდგამთ ნაბიჯს წავიდეთ შემცირებებზე და დასაქმებულთა  ნაწილი   
სახლში გავუშვათ.

  შპს ,,საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)“ კორპორატიული დაზღვევით 
აზღვევს ყველა დასაქმებულის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას.
დასაქმებულებს საკუთარი სურვილისამებრ  შეუძლიათ  ასევე 
ისარგებლონ საოჯახო დაზღვევის პაკეტებით ოჯახის სტანდა-
რტული (მეუღლე, შვილი) და არასტანდარტული (და, ძმა, დედა, 
მამა) წევრებისთვის.

  კომპანია“ საქნახშირი ჯი-აი-ჯი“ ყოველთვიურად აზღვევს დაა-
ხლოებით 1500-მდე თანამშრომელს და მათ 304 ოჯახის წევრს. 
მათ შუძლიათ მიმართონ ქვეყნის მასშტაბით 158 კლინიკას. ასევე 
თურქეთის 3 კლინიკას. აფთიაქებში აქვთ სოლიდური ფასდაკლება 
მედიკამენტებზე.

საოჯახო პაკეტით სარგებლობის შემთხვევაში დასაქმებული:

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების 

განყოფილებაში არჩევს შესაბამის სადაზღვევო პაკეტს;

ავსებს განაცხადს;

ოჯახის წევრების დაზღვევას აანაზღაურებს თავად 

თანამშრომელი

kompaniis�axali�iniciativa
trening�centri�TanamSromlebisaTvis

- როგორია კომპანიის სამომავლო გეგმები?

- გეგმები პირველ რიგში  შრომით უსაფთხოებას უკავშირდება და 
საკმაოდ დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. დღეისათვის მოპო-
ვება, სამთო გამონამუშევრების გაყვანა წარმოებს ბურღვა-ფეთქითი 

სამუშაოების წარმოების მეთოდით, რაც საკმაოდ მაღალი რისკის 
მატარებელია  და აუცილებლად უნდა შევცვალოთ მექანიზირებულით. 
უკვე  შეძენილია და შემოდგომაზე ჩამოვა ფუჭ ქანში მომუშავე 
გვირაბგამყვანი კომბაინი, რომელიც გამორიცხავს ბურღვა-ფეთქით 
სამუშაოებით ნახშირის მოპოვებას. გარდა ამისა, დამატებით შეძე-
ნილია ფუჭი ქანის დამტვირთავი მოდერნიზებული მანქანა. რაც 
შეეხება ქვანახშირის მექანიზირებულ მოპოვებას, ამჟამად მიმდი-
ნარეობს მოლაპარაკებები ნახშირის ჭაბურღილების მეთოდით 
მომპოვებელი კომპლექსის დამზადებაზე ჩინეთის მხარესთან. 
რაც  სრულად გამორიცხავს ტყიბულის შახტებში ბურღვა-ფეთქითი 
სამუშაოების წარმოებას და  მინიმუმამდე დაიყვანს ხელით შრომას. 
გრძელვადიან პერსპექტივაში - მუშავდება ქვანახშირის ფენების 
ჰორიზონტალური დამუშავების მაღალმწარმოებლური  მექანიზი-
რებული კომპლექსის პროექტი.   ეს ჩვენი    გეგმის ნაწილია. რაზეც 
უკვე ჩამოყალიბებულები ვართ  და განხოცილებაც დაწყებული გვაქვს. 

აქვს ის წარმადობა, ასევე  წინა წლებთან შედარებით  მნიშვნე-
ლოვნად  შემცირებულია ქვანახშირის საბაზრო ფასიც. 

- ვინ არის  მოპოვებული ქვანახშირის ძირითადი მომხმარებელი?

- მოპოვებული ქვანახშირის ძირითადი მომხმარებელია ჰაიდელბერგ 
ცემენტი. შეიძლება ითქვას  ამ ეტაპზე ერთადერთიც.

rogor�gamoviyenoT�
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იმ შემთხვევაში, როდესაც დაზღვეული პაციენტის წინაშე დგას 

სამედიცინო მომსახურების მიღების აუცილებლობა, ის:

რეკავს ცხელ ხაზზე : 5111

ოპერატორის მეშვეობით ეწერება სასურველ 

საავადმყოფოში საჭირო სპეციალისტ(ებ)თან მიღებაზე;

მომსახურების მიღება შეუძლია მისთვის ხელსაყრელ 

დროსა და ადგილზე.

ან:

მიდის კონტრაქტორ კლინიკაში ოჯახის ექიმთან;

სიმპტომების გაცნობის  შემდეგ ოჯახის ექიმი აძლევს 

მიმართვებს შესაბამისი პროფილის ექიმებთან ;

პაციენტს მომსახურების მიღება შეუძლია მისთვის 

ხელსაყრელ დროსა და ადგილზე.

    იმ შემთხვევაში, როცა დაზღვეულ პაციენტს უხდება ისარგებლოს 

გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებით, შეტყობინებას აკეთებს 

ცხელ ხაზზე. ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის 

წარმოების განყოფილების თანამშრომელი კონკრეტული 

შემთხვევის შესახებ ურთიერთობს სადაზღვევო კომპანიის 

წარმომადგენლებთან, რომ პაციენტს გაუადვილდეს მისი 

ჯანმრთელობისთვის საჭირო ყველა სახის მომსახურების მიღება.

  ცალკეული შემთხვევის სიმძიმიდან გამომდინარე, კომპანიას 

შეუძლია გამოიყენოს წინასწარ განსაზღვრული სარეზერვო ფონდი, 

რომელშიც არის კონკრეტული თანხა იმ დაავადებების/ოპერაციების 

მკურნალობის ანაზღაურებისთვის, რაც არ შედის დაზღვევის 

თავდაპირველ ხელშეკრულებაში არსებულ დაავადება/ოპერაციათა 

ჩამონათვალში.

  იმ შემთხვევაში, როცა დაზღვეული/დაზღვეულის ოჯახის წევრი 

საკუთარი სურვილის მიხედვით ირჩევს არაკონტრაქტორ კლინიკას, 

ის ინახავს გამოყენებულ მომსახურებაში გადახდილი თანხის ამსახავ 

ყველა ქვითარს  და „ფორმა 100“, რომელიც შეუძლია მიიტანოს 

სადაზღვევო კომპანიის სერვის-ცენტრში (მისამართი შეუძლია 

დააზუსტოს სადაზღვევო კომპანიის ცხელ ხაზზე). სადაზღვევოს 

წარმომადგენლის მიერ განხილვის შემდეგ, ხდება ჩეკების ნაღდი 

ფულით ანაზღაურება.

  ნებისმიერი საკითხის განხილვა და დაზღვევასთან დაკავშირებული 

ყველა სახის ინფორმაციის მიღება დაზღვეულ თანამშრომელს 

(ან მისი ოჯახის წევრს) შეუძლია შპს ,,საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)“-ს 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების განყო-

ფილებაში.

   რომ არა  ელდარ შენგელაიას ცნობილი ფილმი „ ცისფერი მთები“ 
ვინ არის  მარქშეიდერი მხოლოდ  ამ პროფესიის ადამიანებსა და 
კროსვორდის  მოყვარულებს  ეცოდინებოდათ.  ტყიბული ამ მხრივ 
წინ წასულია, შახტის  გამო  აქ ყველამ იცის ვინ არის და რას აკეთებს 
მარქშეიდერი. ჩვენს შახტაში ამ რთული პროფესიის წარმომადგენელია  
ლამარა ბერიანიძე,  რომელიც 35 წელია   კვირაში რამდენჯერმე მიწის 
ქვეშ რამდენიმე მეტრის სიღრმეზე ჩადის. იმ საქმეს აკეთებს რომელსაც  
ბევრი მამაკაცი ვერ  დაძლევდა. ქალბატონი ლამარა კი  ამ პროფესიას 
ემსახურება  და რაც მთავარია    დიდი სიყვარულით. 

��������ATu�imiT�ar�xar�bednieri�rac�gaqvs,�
��������verasdros�ver�iqnebi�bednieriA

 ყოველი ნაბიჯი ნახშირამდე მარქშეიდერებისაა, რადგან მათი 

წყალობით ხდება უშუალოდ გვირაბებისათვის მიმართულების მიცემა, 

გაყვანილი გვირაბების აგეგმვა და ნახაზების შედგენა. სწორედ მათი 

შრომის შემდეგ ხდება შახტის იმ უბნის გეგმის გაკეთება, საიდანაც 

შემდეგ მეშახტეები ნახშირს მოიპოვებენ.

 სკოლის დამთავრების შემდეგ მასწავლებლობას აპირებდა. 
როცა ეს  ოცნება არ აუსრულდა ამის შემდეგ სცადა  მაქრშეიდერობა. 
მერედამერე  ახალ საქმეს ალღოც აუღო და შეიყვარა კიდეც:

  "სკოლის დასრულების შემდეგ სამი წელი ვაბარებდი ცხინვალის 
პედაგოგიურ ინსტიტუტში ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე. მესამე 
წელს გადავწყვიტე პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში სამარქშეიდერო 
საქმეზე ჩამებარებინა. ჩემთვის ეს სპეციალობა არაფერთან ასოცი-
რდებოდა და ამიტომ ინტერესის გამო ჩავაბარე. ორ წელიწადში 
უკვე კარგად გავერკვიე.1981 წელს ინსტიტუტის დასრულებისთანავე
განაწილებით ჩამოვედი ტყიბულის ყოფილი  ორჯონიკიძის სახელობის 
შახტაზე. პირველად აქ პრაქტიკაზე 1979 წელს მოვხვდი. გულწრფელად 
გეტყვით, რომ  შიშის გრძნობა არც  მაშინ გამჩენია,  უბრალოდ ძალიან 
გაკვირვებული ამოვედი.

   სამარქშეიდერო საქმე საკმაოდ რთული პროფესიაა. მარქშეიდერი 
თავის საქმეს ისე ვერ გააკეთებს თუ არ ჩავიდა მიწის ქვეშ. არის 
შემთხვევები, როდესაც 46 გრადუსამდე დახრილ გვირაბში გვიწევს 
ინსტრუმენტის დაყენება, სადაც მისი მაქსიმალური სიგანე მხოლოდ 1 
მეტრი და 80 სანტიმეტრია. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ჩემი პროფესია 
ძალიან შემიყვარდა. ჩემი საქმე მაშინაც კი მენატრება, როცა 
შვებულებაში ვარ. შეჩვევა იცის შახტამ... თან როცა საქმე იცი, 
ბუნებრივია, ის გიყვარს. მე უკვე ვეღარ წარმომიდგენია სხვა 
სამსახურში მუშაობა მიწის  ზედაპირზე. რაც მთავარია, ვმუშაობ 
.

კოლექტივთან, რომლითაც ვამაყობ. ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი  
თითოეულ მეშახტეს, რადგან ისინი უდიდესი გულწრფელობითა და 
პატივისცემით ელოდებიან ჩემს შახტაში გამოჩენას", - გვითხრა 
ქალბატონმა ლამარამ.

   ქალბატონ ლამარას პროფესიის გარდა სხვა გატაცებაც აქვს. ის 
"ვეფხისტყაოსნის" ხელნაწერის ერთ-ერთი შემქმნელია.

 "იდეა სკოლის მოსწავლეობის დროს გამიჩდა, ეს ქართულის 
მასწავლებლის დამსახურებაა, მან  შეგვაყვარა „ვეფხისტყაოსანი.“  

  გადაწერა მაშინ დაიწყო  როცა   ტყიბულში შახტები დაიხურა,  
ფურცელიც ჭირდა და მისი ყიდვაც. პირველი  სტრიქონები 2005 წელს 
გადმოწერა. „ფინანსურად მიჭირდა და გადასაწერად მხოლოდ 
ხუთი-ათი ფურცლის შეძენას ვახერხებდი. ასე წვალებით ერთი წელი 
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ვქმნიდი ხელნაწერს. თუმცა მინდოდა, რომ ამ ხელნაწერის ასლი 
ჩემი შვილებისთვისაც გამეკეთებინა. 2006 წელს, როდესაც 
ტყიბულში "საქნახშირი" შემოვიდა  მაშინდელ გენერალურ 
დირექტორს შევჩივლე და არც დაფიქრებულა, ფურცლები ისე 
მომცა და ქსეროქსის გაკეთებაზეც დამეხმარა" - გვიამბო 
ლამარა ბერიანიძემ.

rogor�gamoviyenoT�sadazRvevo�polisi

გაგრძელება იხ. გვ #5

sawarmos�siaxleebi

profili



5

  წარმოშობით ახალგორელმა ქალბატონმა პროფესიასთან ერთად 

მეშახტეთა ქალაქიც შეიყვარა. აქ ხომ სამსახურთან ერთად 

სიყვარულიც ელოდებოდა. ოჯახიც ამ ქალაქში შექმნა:  "მე ერთი 

რამ მჯერა... თუ იმით არ ხარ ბედნიერი რაც გაქვს, ვერასოდეს 

ბედნიერი ვერ იქნები. მე ვამბობ, რომ ბედნიერი ადამიანი და 

ქალი ვარ, რადგან მყავს ორი ქალიშვილი და ორი შვილიშვილი, 

მაქვს სამსახური, რომელიც მიყვარს. ვფიქრობ, რაც ავალია 

დედას, მე ეს გავაკეთე და შევძელი! მეტი რა უნდა მინდოდეს?!"

   წელს  ტყიბულის სამთო-ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 160-მა 
სტუდენტმა დაამთავრა. კურსდამთავრებულებს განათლების 
დამადასტურებელი დიპლომები გადაეცათ.
    სასწავლებელმა სამთო-ელექტრომექანიკოსის, სამთო 
ტექნიკოსის, გვირაბგამყვანის, სამთო ტექნიკის ექსპლუატაციისა 
დ ა  რ ე მ ო ნ ტ ი ს  უ ს ა ფ რ თ ხ ო ე ბ ი ს ,  მ ყ ა რ ი  წ ი ა ღ ი ს ე უ ლ ი ს
გამდიდრების ტექნოლოგიის, კალატოზის, ელ. მემანქანის, 
მღებავისა და შემდუღებლის სპეციალისტები გამოუშვა.

    განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გადასაცემად ამ 
დღეს ტყიბულში თბილისიდან საქართველოს ტექნიკური უნივე-
რსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის წარმომადგენლები 
ჩამოვიდნენ.

    უნდა აღინიშნოს, რომ ტყიბულის სამთო-ტექნოლოგიურ 
ინსტიტუტში სწავლას მთლიანად სახელმწიფო აფინანსებს 
და სტუდენტები აქ განათლებას უფასოდ იღებენ. სასწა-
ვლებელი პროფილური განათლების მქონე უნივერსიტეტია 
და მისმა ამოქმედებამ ქალაქს ახალგაზრდების შენარჩუნებისა 
და რეგიონში დარჩენის პერსპექტივა გაუჩინა. სწორედ ეს 
სპეციალობები იძლევა იმის საშუალებას რომ კონკურენტუნა-
რიანი ახალგაზრდები შემდეგ ტყიბულშივე კომპანია „საქნახშირში“ 
დასაქმდნენ.

მარქშეიდერი

lamara�berianiZe

pandusi-es�aris�daxrili�savali�nawili,�
romelic�gamoiyeneba�kibis�nacvlad�da�

gankuTvnilia�siarulis�garTulebis�mqone��
an�etliT�mosargeble�adamianebis�

gadaadgilebisaTvis

    ინტეგრაცია-დაახლოებას ნიშნავს და ეს სიტყვა სულ უფრო ხშირად  

გამოიყენება  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მიმართ,   

ბოლო 10 წელია ის ჩვენს ქვეყანაშიც აქტუალური გახდა, 5 წელია რაც 

ამ სიტყვამ რეგიონებისკენაც გადმოინაცვლა, მძიმედ მაგრამ  ნელ-ნელა 

ხდება    დედაქალაქის გარეთაც შშმ პირების ინტეგრირება.  ჯერ კიდევ 

უჭირთ  ადამიანებს  შშმ პირების   თანასწორ ადამიანებად მიღება, ის 

რომ     მათ შეუძლიათ და ჭირდებათ  განათლება,   მუშაობა, გართობა.  

ისე ცხოვრება როგორც ყველა ცხოვრობს.  

    შშმ პირები(ჯერ კიდევ ინვალიდები), ბევრისთვის გიგა სოფრომაძე:

არიან ავადმყოფები, რომლებიც მხოლოდ სხვის კმაყოფაზე არიან, 

რომ არ შეუძლიათ ნორმალური აზროვნება, არჩევანის გაკეთება, 

გადაწყვეტილების მიღება და დამოუკიდებლად არსებობა. ამ ყველა-

ფერმა დიდი დამღა დაასვა თავად შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირების აზროვნებას, შეამცირა მათი თვითშეფასება და ისინიც 

სტერეოტიპული აზროვნების ტყვეობაში მოექცნენ. მოგეხსენებათ, 

როგორიც არის ადამიანების აზროვნება, ისეთივეა მათი საცხოვრე-

ბელი გარემო და შესაბამისად, ტყიბულშიც ბევრი გვაქვს სამუშაო. 

ვფიქრობ რაღაც დრო კიდევ არის საჭირო  რომ    ინტეგრირება 

მოხდეს. მაგრამ თუკი მეტნაკლებად მენტალური ინტეგრაცია 

მოხდა,  ცხოვრებისეული ინტეგრაცია ფინანსურ    მხარდაჭრას, 

სახელმწიფოს ნებასა და  პოლიტიკას  მოითხოვს. 

giga�sofromaZe
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    აქამდე ვერსად ნახავდით  შშმ პირებისათვის განკუთვნილ ადა-

პტირებულ კიბეს, მანქანას, გადასასვლელს, შუქნიშანს...შშმ პირები 

უხილავები იყვნენ, ეს ადამიანები სახლებში უნდა მჯდარიყვნენ.  

     2014 წლის 27 მარტს დაფუძდა შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე 

ორგანიზაცია „ნაბიჯი ტყიბული“, რომელიც ტყიბულის მუნიციპა-

ლიტეტში მცხოვრები შშმ პირების ყოველმხრივ გაუმჯობესებაზე 

მუშაობს. ჩვენი პარტნიორებისა და მხარდამჭერების რაოდენობა 

დღითიდღე იზრდება. პარტნიორთა შორისაა „საქნახშირი ჯი-აი-ჯი“ 

ჯგუფი. 

    უკვე მეორე წელია  ერთობლივად  ტყიბულში, საზოგადოებრივი 

დანიშნულების მქონე შენობების ადაპტირება მიმდინარეობს. ამ 

იდეას შემოუერთდა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და 

სამივე მხარემ ერთობლივად დავიწყეთ ტყიბულის სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს, ტყიბულის თეატრის და ტყიბულის 

სამთო მოპოვებითი ინსტიტუტის შენობებზე პანდუსების მიშენება.

      პანდუსი ეს არის დახრილი სავალი ნაწილი, რომელიც გამოიყე-

  ნება კიბის ნაცვლად და განკუთვნილია სიარულის გართულების 

  მქონე ან ეტლით მოსარგებლე ადამიანების გადაადგილებისათვის.

    ტყიბულის სოციალური მომსახურების სააგენტოს შენობაზე 

თავდაპირველად კუსტარულად გაკეთებული კიბეები იყო, ამ 

კიბეებზე   ბევრი ადამიანი დაშავებულა. ხშირად შშმ პირები 

დიდი წვალებით ან საერთოდ ვერ ახერხებდნენ შენობაში 

შეღწევას.ახალი პანდუსები  სტანდარტების სრული დაცვით 

გაუკეთდა და ახლა  ის სერვისები, რომლებსაც გასცემს აღნი-

შნული უწყება, თანაბრად ხელმისაწვდომია თითქმის ყველა 

ადამიანისათვის. 

     შემდეგი  ტყიბულის თეატრი იყო, რომელსაც არასდროს ქონია 

პანდუსი და იქ გამართულ ღონისძიებებს ვერ ესწრებოდნენ ის 

ადამიანები, რომლებსაც უჭირთ სიარული ან გადაადგილდებიან 

ეტლით. კულტურულ - სანახაობითი შინაარსის ღონისძიებებს კი 

ერთ - ერთი მთავარი ადგილი უჭირავს შშმ პირთა სწორი მიმა-

რთულებით განვითარებაში. დღეს უკვე ეს პრობლემა მოხსნილია.

  უკვე დავიწყეთ პროექტის  მესამე ეტაპი-ტყიბულის სამთო 

მოპოვებითი ინსტიტუტის შენობაზე პანდუსის გაკეთება. მიმდი-

ნარეობს შენობის შიდა სივრცის ადაპტირება და ინკლუზიური 

სწავლების დასანერგად მომზადება, ტყიბულელ შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებს საშუალება ექნებათ ისწავლონ 

იმ მიმართულებებით რა პროფესიებსაც  სთავაზობს ინსტიტუტი.

   უნდა ითქვას  რომ ბიზნესის, არასამთავრობო ორგანიზაციისა და 

ადგილობრივი ხელისუფლების მსგავს პროექტებში ერთობლივი 

მუშაობა უპრეცედენტოა და შეიძლება ითქვას, რომ ამ საქმეშიც 

პირველები ვართ. ტყიბული დიდი ქალაქების შემდეგ პირველია 

სადაც საზოგადოებრივ შენობებზე  პანდუსები დამონტაჟდა.  

    სამწუხაროდ  დღესაც  ადამიანების გარკვეული კატეგორიისაგან 

გამოითქვა უკმაყოფილება, რომ ეს ფულის ტყუილი ხარჯვაა, რომ 

არაა საჭირო პანდუსების კეთება და ა.შ.. მაგრამ მსგავსი დამო-

კიდებულება დიდ სტიმულს გვაძლევს ამ ადამიანებს დავანახოთ 

თუ რისთვის და რამდენად საჭიროა ის რასაც ვაკეთებთ, მითუმეტეს 

მაშინ, როცა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 1673 პირი 

ოფიციალურად რეგისტრირებულია როგორც შეზღუდული შესაძლე-

ბლობის მქონე, ამათგან 50% (837 ადამიანი) კი მარტო ქალაქ 

ტყიბულში.მათ კი უბრალოდ როგორც ყველას ჩვეულებრივად  

ცხოვრების უფლება აქვთ. 

    პროექტის დასრულების შემდეგ სამივე მხარე ისევ ვგეგმავთ 

თანამშრომლობის გაგრძელებას და ახალი, სასარგებლო ნაბიჯების 

გადადგმას.

Cemi�qalaqi
tyibulis�sazafxulo�banaki

მონაწილეობას 50-მდე ტყიბულელი ბავშვი  იღებდა. ბანაკი დაგეგმეს და განახორციელეს ახალგაზრდული  პროგრამის მმართველი 
ორგანოს, ახალგაზრდული საბჭოს წევრებმა. ბანაკს კოორდინირებას აშშ მშვიდობის კორპუსის მოხალისე დანიელ ვიდერი უწევდა.

    „ახალგაზრდების უფლებებით აღჭურვის“ პროგრამის ფარგლებში ქ. ტყიბულში, „კეცხოველის ბაღში“  
ივნისის ბოლოს      „ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდმა”TDDF” ოთხდღიანი საზაფხულო ბანაკი 
გამართა სახელწოდებით „Yyc4yc - ახალგაზრდული საბჭო ახალგაზრდა მოქალაქეებისათვის“. ბანაკში 

    საზაფხულო ბანაკის თემები იყო: ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ლიდერობა, მოხალისეობა,  კულტურული მრავალფეროვნება. ასევე, 
პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდული საბჭოს წევრებმა  სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებები 
გამართეს.

     როგორც ფონდში აცხადებენ,  ბანაკის მიზანი იყო  ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 9-13 წლის ასაკის მოზარდებს საინტერესოდ 
გაეტარებინათ  არდადეგები, შეეძინათ ახალი მეგობრები და სახალისო-შემეცნებითი აქტივობების გზით გაეუმჯობესებინათ სოციალური 
უნარები.  თავყრილობამ გაამართლა და ბანაკის დღეებმა წარმატებით ჩაირა. მსგავსი პროექტების განხორციელება „ტყიბულის რაიონის 
განვითარების ფონდს“ მომავალშიც აქვს გათვალისწინებული, გვითხრა ფონდის დირექტორმა-ზაზაგოჩელაშვილმა.

ბანაკის დახურვის ცერემონიალზე ღონისძიების მონაწილე  ბავშვებმა საქართველოს სხვადასხვა კუთხე წარმოადგინეს. 

    საზაფხულო ბანაკი „YC4YC - ახალგაზრდული საბჭო ახალგაზრდა მოქალაქეებისათვის“ სერტიფიკატების გადაცემით დასრულდა.
ბანაკის  მონაწილეებს სერტიფიკატები ჯგუფების ლიდერებმა გადასცეს.

6

uxilavi�adamianebi

  საწირის საჯარო სკოლის ხელოვნურ საფარიან სტადიონზე ერთმანეთს 

21 გუნდი ეჯიბრება. ტურნირი მინიფეხბურთში რამდენიმე დღეა ოლი-

მპიური წესებით მიმდინარეობს. მატჩები ყოველ საღამოს 18 საათზე 

იმართება და გულშემატკივართა რაოდენობაც ყოველდღიურად მატულობს. 

ტურნირში მონაწილე გუნდები მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოყვარული 

ფეხბურთელებით დაკომპლექტდა. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ 

მოხდა ტურნირის ორგანიზება და დაფინანსება.

    ტურნირში მონაწილეობას ღებულობს  ტყიბულის „მეშახტე“ რომლის 
პატრონაჟი კომპანია „საქნახშირმა“ აიღო და გუნდს დახმარებას 
ყოველთვის უწევს. გასულ წლებში გუნდმა საჩუქრად ფორმა და 
ინვენტარი მიიღო, წელს კომპანია ტყიბულელ ფეხბურთელებს 10 000 
ლარით დაეხმარა.

sporti

   ტურნირს თავისი მიზანი აქვს - ხელი შეუწყოს ჯანსაღი ცხოვრების 
პოპულარიზაციას ახალგაზრდებში.      

tyibuli��minifexburTis���Cempionats��maspinZlobs
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მსოფლიოში დაახლოებით 365 მილიონ ადამიანს აქვს კომპიუტერი, 
მსოფლიო მოსახლეობის ნახევარს კი არც კი უნახავს მობილური 
ტელეფონი.“Arasaca�

�gascem�
�Senia”

   “რასაცა გასცემ შენია“ - ამ სახელწოდებით ტყიბულის მუნიციპა-
ლიტეტის თეატრის სცენაზე სიმსივნით დაავადებულ ბავშვთა 
დასახმარებლად საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართა. მასში 
მონაწილეობა ქალაქის ექვსმა საბავშვო ბაღმა, ხელოვნების 
სკოლის აღსაზრდელებმა და თეატრის მსახიობებმა მიიღეს, 
სცენაზე ერთმანეთს ქორეოგრაფიული ანსამბლები „ცხრაჯვარი“, 
„ოკრიბა“ და  ადგილობრივი მომღერლები ცვლიდნენ.

   თეატრის ფოიეში გამოფენა-გაყიდვაც გაიმართა. მყიდველთა მიერ 
გაღებული თანხა გახდა პირველი შესაწირი მძიმე სენით დაავადე-
ბული მოზარდების სიცოცხლის გადასარჩენად. საქველმოქმედო 
კონცერტზე სულ 2907 ლარი შემოვიდა. სოლიდური შესაწირი გაიღო 
„საქნახშირი ჯი-აი-ჯი ჯგუფმა“.

   საქველმოქმედო კონცერტის იდეის ავტორები და ორგანიზატორები 
მუნიციპალიტეტის თეატრის თანამშრომლები არიან:

  „გასულ წელს მოწვეული გვყავდა ბერი ანდრიას დედა - თინათინი, 
რომელიც სიმსივნით დაავადებულ ბავშვებს პატრონობს და როცა 
მან გვიამბო, თუ როგორი შეჭირვებულია ამ მდგომარეობით, რა 
რთულია იტვირთო 50 სიმსივნით დაავადებული ბავშვის ზრუნვა და 
მკურნალობა. მას შემდეგ ამ იდეის გარშემო გავერთიანდით მუნი-
ციპალიტეტის თეატრი და დღეს ტყიბული იყო სიყვარულითა და 
ერთობით სავსე ქალაქი“, - აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას მუნიციპა-
ლიტეტის თეატრის დირექტორმა ლალი კუბლაშვილმა.

რჩევები დიასახლისებს

კულინარია

პიცა 10  წუთში

ერთი ან ორი კარტოფილი
3 ს/კ ფქვილი 
1 ჭიქა წყალი
ტომატ-პასტა
ყველი
ბულგარული წიწაკა
ნებისმიერი ძეხვეული ,შაშხი 
სოკო
შავი პილპილი
მაინოზე ან არაჟანი(გემოვნებით)

    ტაფის ზომის მიხედვით ერთი ან ორი კარტოფილი დავჭრათ თხელ ალყა-ალყა  ნაჭრებად.  

დავალაგოთ ცხელ ცხიმიან ტაფაზე, ისე ,რომ, მთლიანად დაიფაროს  ძირი. სანამ ერთი მხარე  

შეიწვება დავჭრათ ბულგარული,  ძეხვის ან შაშხის  ნაჭერი, ყველი, სოკო, (რაც მაცივარში 

გვაქვს ხშირად ცოტაოდენი შემორჩენილი )

    კარტოფილის ერთი მხარე რომ შეიბრაწება ამოვატრიალებთ და მოვასხამთ  გამზადებულ 
თხელ ცომს.

    ცომი: ქილაში ჩავასხათ ერთი ჭიქა წყალი დავამატოთ ცოტა მარილი და 3 ს/კ ფქვილი, 

ქილას დავახუროთ თავსახური და მასა  ,,შევანჯღრიოთ „. მიღებული ბლანტი მასა  მოასხით 

ზემოდან კარტოფილის ფენას, ცეცხლს ოდნავ ჩავუწიოთ  და თავზე დავახუროთ, 2 წუთში 

ბლინის მაგვარ  მასას მივიღებთ, რომელსაც გადავუსვათ ,,ტომატ-პასტა'', მოვაყაროთ 

დაჭრილი ბოსტნეული, ძეხვეული,  სოკო თუ ბულგარული, ცოტა ხანი დავაცადოთ და 

ბოლოსკენ მოვახეხოთ ყველი,  მოვასხათ ძალიან თხლად მაიონეზი ან არაჟანი, დავუმატოთ 

გემოვნებით შავი პილპილი, 2 წუთიც დავაყოვნოთ ცეცხლზე და თქვენი უგემრიელესი და 

ნაზი პიცა მზად არის . გემრიელად მიირთვით , რეცეპტი იმდენად მარტივი და სწრაფია 

დამერწმუნეთ, რომ უნდა სცადოთ.

ინგრედიენტები

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ყოველთვიურად მსოფლიოში 2500 დედა ტოვებს ახალშობილს.   

მამაკაცები, რომლებიც ყოველ დილით კოცნიან მეუღლეებს, 
5-ჯერ მეტს ცხოვრობენ იმ მამაკაცებზე ვისაც ეს ჩვევა არ აქვთ.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ჩვილები რომლებიც დედის რძით იკვებებიან , უფრო გამხდრები

იზრდებიან ვიდრე ხელოვნურ კვებაზე გაზრდილი ბავშვები.
..................................................................................................................................

სიცოცხლის მანძილზე ადამიანი საშუალოდ 27 ტონა საკვებს 
მიირთმევს, რაც 7 სპილოს წონას უტოლდება.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

მსოფლიოში დაბადების დღე ერთდროულად 20 მილიონ ადამიანს 

აქვს.

დიასახლისი სახლის საქმეების კეთებისას საშუალოდ დღეში 11 
კილომეტრს დადის.

ყოველ სამ წუთში მსოფლიოში  ერთი ადამიანი მაინც აცხადებს 

რომ დაინახა უცხო პლანეტელი.

საშუალოდ ადამიანი თავის ცხოვრების მანძილზე  ჭამის პროცესში 

5 წელიწადს ხარჯავს.

ყოველ სამ წამში დედამიწაზე ახალი სიცოცხლე ჩნდება.

მსოფლიო მოსახლეობის მეოთხედი ცხოვრობს ჩინეთში.

ადამიანი, რომელიც თქვენთან საუბრისას გატყუებთ იყურება 
მაღლა და მარცხნივ.

kultura es�sainteresoa



ეს გვერდი პატარებისთვის არის. საბავშვო 
რუბრიკას თავისი სახელწოდებაც აქვს: 
"ყოჩაღების ქუჩა”... და როცა დედა, მამა 
ან ბებო და ბაბუ სამსახურიდან მოვლენ და 
ამ გაზეთს მოიტანენ ყოველთვის იქნება 
სათქვენო ლექსი, პატარა მოთხრობა, ზღაპარი 
ან გასაფერადებელი... არ დაგავიწყდეთ, 
წაიკითხეთ, ისწავლეთ და ერთად გავიზარდოთ.

დედაც მიყვარს,
მამაც მიყვარს,

საჩუქრებიც მომწონს მათი,
მაგრამ ყველას მირჩევნია

ერთი ჭიქა ლიმონათი.
რამდენ წამალს ვსამ და ვყლაპავ

მისი ეშხით,მისი ხათრით,
თქვენ არ იცით, რა კარგია

გაზიანი ლიმონათი.

ნოდარ დუმბაძე

ლ ი მ ო ნ ა თ ი 

როცა ავად ვიყავი,
ვსვი და ვყლაპე წამალი
და დედიკომ საჩუქრად

მომიყვანა მამალი.
ერთხელ ძია გვესტუმრა,

ბაბუამ თქვა: - რა ვქნათო?
ბებიამ თქვა: - სასწრაფოდ 
მამლაყინწა დავკლათო.

ჰოდა, ეს რომ გავიგე,
მამალს ხელი დავავლე

და ბებიას უჩუმრად
კარადაში დავმალე.

მერე იცით, რა მოხდა?
ბებომ შიშით იკივლა...
იმ სულელმა მამალმა

კარადაში იყივლა.

მ ა მ ა ლ ი 

ნოდარ დუმბაძე
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