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1 აპრილიდან კომპანია „არემჯი 

გოლდ“-ისა და „არემჯი კოპერ“-

ის თანამშრომლები 

განახლებული და 

გაუმჯობესებული სადაზღვევო 

პირობებით ისარგებლებენ. 

განახლებულ ბარათში 

ამბულატორიული ლიმიტი, 

რომელიც 2500 ლარს 

შეადგენდა, გაიზარდა 500 

ლარით და გახდა 3000 ლარი. 

ასევე გაიზარდა 

ამბულატორიული მომსახურების 

თანაგადახდა -  ნაცვლად 85%-

ისა,  დაზღვეულები 90%-იანი 

თანაგადახდით ისარგებლებენ, 

რაც ნიშნავს იმას, რომ 

დაზღვეულის გადასახადი წილი  

მხოლოდ 10 % იქნება.

განახლებულ სადაზღვევო 

ბარათში გაუმჯობესდა 

მედიკამენტების ლიმიტი 

ქრონიკული დაავადებების 

დროს, რომელიც 500 ლარის 

ნაცვლად  1 აპრილიდან 600 

ლარი იქნება.

რის მიხედვით შეირჩა 

სადაზღვევო პრიორიტეტები, 

ამის შესახებ კომპანიის 

დაზღვევის კოორდინატორი 

მარიამ წიკლაური გვესაუბრება:

„მრავალწლიანი პრაქტიკიდან 

გამომდინარე, შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ ამბულატორიული 

მომსახურება წარმოადგენს 

ყველაზე მოთხოვნად სერვისს. 

საქართველოში სამედიცინო 

ბაზარზე არსებული  მაღალი 

ფასებიდან გამომდინარე, 

ამბულატორიული მომსახურების 

გაუმჯობესება საშუალებას 

მისცემს ჩვენს თანამშრომლებს 

განახლებული და გაუმჯობესებული 
სადაზღვევო ბარათები 

კომპანია „არემჯის“ ხელმძღვანელობის 

გადაწყვეტილებით, „არემჯი კოპერ“-ის 

ყველა თანამშრომელს, რომელთა ხელზე 

ასაღები ხელფასი შეადგენს 1000 ლარს და 

ნაკლებს, ანაზღაურება 100 ლარით 

გაეზრდებათ. ასევე, 1 მაისიდან გაზრდილ 

ხელფასს აიღებენ „არემჯი გოლდ“-ის 

თანამშრომლებიც, რომელთა თვიური 

ანაზღაურება შეადგენს 1000 ლარს, ან 

ნაკლებს. დანამატის ოდენობა 

განისაზღვრება 50-100 ლარის ფარგლებში. 
„აღსანიშნავია ისიც, რომ მძიმე 

ტექნიკის ოპერატორებს, რომლებსაც 

თვიური ანაზღაურება ეძლევათ 

გამომუშავებით, დაუკორექტირდებათ 

ტარიფები და  მაისის თვიდან მათ მიერ 

გამომუშავებული თანხაც საშუალოდ 100 

ლარით მოიმატებს,“- განაცხადა 

კომპანია „არემჯის“ ფინანსურმა 

დირექტორმა ლაშა მეფარიშვილმა. 
„ასეთი ინიციატივით გვსურს თანადგომა 

გამოვხატოთ ჩვენი თანამშრომლების 

მიმართ. ჩვენ გავაგრძელებთ მათ 

კეთილდღეობაზე ზრუნვას და მათთვის 

სამუშაო პირობების კიდევ უფრო 

გაუმჯობესებას,“- აღნიშნავენ 

კომპანიის მენეჯმენტში. 

1 მაისიდან 
„არემჯის“ 

თანამშრომლები 
გაზრდილ ხელფასს 

მიიღებენ

გაგრძელება მეორე გვერდზე
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მინიმალური დანახარჯით მიიღონ სრულფასოვანი 

სამედიცინო მომსახურება. ამბულატორიული 

მომსახურება არის საკმაოდ ფართე მცნება, 

რომელიც გულისხმობს მრავალ სამედიცინო 

კვლევას. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ექიმის 

კონსულტაციაზე, ამბულატორიულ მომსახურებაში 

ასევე შედის ულტრაბგერითი და სხვადასხვა 

ლაბორატორიული გამოკვლევები. 

რაც შეეხება მეორე მნიშვნელოვან ცვლილებას, ეს 

არის მედიკამენტების ლიმიტის გაზრდა ქრონიკული 

დაავადებების დროს. ის პათოლოგიები, რომლებიც 

ძირითადად განიხილება ქრონიკულ პათოლოგიებად 

და ყოველდღიურ მკურნალობას ითხოვს, საჭიროებს 

მეტ ყურადღებას. სწორედ ამიტომ, ჩვენი კომპანიის 

გადაწყვეტილებით, ახალ სადაზღვევო პაკეტში 

გაუმჯობესდა ქრონიკული დაავადებების 

მედიკამენტოზური მკურნალობის ლიმიტი, რომელიც 

1 აპრილიდან შეადგენს 600 ლარს.“

„არემჯის“ საჩუქარი ანსამბლ „მადნეულს“

კომპანია „არემჯი“-მ  კაზრეთის 

ქორეოგრაფიული ანსამბლ „მადნეულის“  

სავარჯიშო დარბაზის სარემონტო სამუშაოები 

დააფინანსა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

მარტის თვის ბოლოს დაიწყო. აიყარა ძველი 

იატაკი, შეივსო ღორღით და ქვიშა-ცემენტის 

ხსნარით ჩატარდა მოჭიმვითი სამუშაოები. მისი 

მოპირკეთება 40 მმ სისქის ხის ახალი მასალით 

მოხდება. დარბაზის გასახდელი თაბაშირ-მუყაოს 

კედლებით   მოპირკეთდა. ასევე, გამაგრდა 

დარბაზის კედლებიც,  დამუშავდა ფინთხით და 

შეიღება წყალ-ემულსიის საღებავით. 

დამონტაჟდა ახალი ელექტროგაყვანილობა და 

დიოდური სანათები. დარბაზის გასახდელსა და 

გასასვლელში ჩასვეს მეტალო-პლასტმასის ორი 

კარიც. სარემონტო სამუშაოები უახლოეს 

პერიოდში დასრულდება. 

ციური პაპიაშვილი (ანსამბლ „მადნეულის“ 

ქორეოგრაფი) – „ერთი პრობლემა იყო ის, რომ 

დარბაზი გვქონდა ძალიან მოუწესრიგებელი და 

იატაკი რამდენიმე ადგილას ჩანგრეული. 

დახმარება აღგვითქვა კომპანია „არემჯის“ 

ხელმძღვანელობამ. მათ შეასრულეს დანაპირები 

და დაგვიფინანსეს დარბაზის სარემონტო 

სამუშაოები. გაგვირემონტეს კედლები, გვიგებენ 

იატაკს. დიდი მადლობა კომპანიას, რომ ასეთი 

დახმარება გაუწია ჩვენს ანსამბლს. 38 წლის 

მანძილზე ასეთი რამ არ მომხდარა. ეს პირველი 

შემთხვევაა, რომ კომპანიამ ჩვენი ანსამბლის 

დაფინანსება დაიწყო და უკვე მეორე წელია 

გვიგრძელებს, ახლა კი ამ დარბაზის პრობლემა 

გადაგვიწყვიტა. დიდი მადლობა მათ ჩვენი 

მოცეკვავეების ასეთი გახარებისთვის.“

მარინა ჯაყელი (მშობელი)–„ანსამბლის 

ბავშვების მშობელთა სახელით და პირადად მე 

დიდ მადლობას გადავუხდი კომპანიას იმის 

გამო, რომ ასეთი დიდი დახმარება გაგვიწიეს. 

დაინახეს ანსამბლის მთავარი პრობლემა და 

სრული მზადყოფნა გამოავლინეს ჩვენს 

დასახმარებლად.“
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„არემჯის“ დახმარებით კაზრეთელი მოჭიდავეები 
საერთაშორისო ტურნირებზე გაემგზავრებიან

კომპანიის ხემძღვანელობამ თავისუფალი სტილით 

მოჭიდავეთა კაზრეთის გუნდს სიურპრიზი მოუწყო 

და ამჯერად ელგუჯა ბასილაშვილის კადეტები 

„არემჯის“ დაფინანსებით სამ დიდ საერთაშორისო 

ტურნირზე გაემგზავრებიან. ისინი ირანში, 

თურქეთსა და აზერბაიჯანში საპრიზო 

ადგილებისთვის იბრძოლებენ. „გარდა იმისა, რომ 

კომპანიამ გაგვიგრძელა დაფინანსება და  ძალიან 

გაგვახარა. ასევე მოგვიწყო დიდი სიურპრიზი და 

გვიშვებს ისეთ ტურნირებზე, რომლებზე 

ასპარეზობაც ჩემი მოჭიდავეებისთვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია. დიდი იმედი გვაქვს, რომ საპრიზო 

ადგილების გარეშე არ დავბრუნდებით. ძალიან 

გახარებულები ვართ. რომ არა მათი ასეთი 

მხარდაჭერა, არც ასეთ შედეგებს დავდებდით და არც 

დიდ ტურნირებზე გვექნებოდა მონაწილეობის 

შესაძლებლობა. მადლობელი ვარ!“- აღნიშნავს 

კაზრეთელ მოჭიდავეთა მწვრთნელი, სპორტის 

ოსტატი ელგუჯა ბასილაშვილი.

ქალაქ მარნეულში გამართულ საერთაშორისო 

შეჯიბრებაზე, სადაც საქართველოს, თურქეთისა და 

აზერბაიჯანის წარმომადგენლები იღებდნენ 

მონაწილეობას, კაზრეთელმა საბა დემურაშვილმა მე-

2 საპრიზო ადგილი აიღო, ხოლო მიხეილ 

დევრისაშვილმა და ირაკლი დევნოზაშვილმა მე-3 

საპრიზო ადგილები გაინაწილეს. 
12-14 მარტს თბილისში გამართულ ა. მაისურაძის 

სახელობის საერთაშორისო ტურნირზე, სადაც 

რუსეთის, ისრაელის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის 

წარმომადგენლები ასპარეზობდნენ, კაზრეთელი 

მოჭიდავე -  ბაჩუკი ავალიშვილი 42კგ წონით 

კატეგორიაში ჩემპიონი გახდა. 
ამჟამად, კაზრეთის მოჭიდავეთა ჯგუფიდან სამი 

სპორტსმენი: ლევან მურათხანაშვილი, დიმიტრი 

ბასილაშვილი და გიორგი ასლანიშვილი საქართველოს 

ნაკრების წევრები არიან. 
კომპანია „არემჯი“ ულოცავს თითოეული ჯილდოს 

მოპოვებას მოჭიდავეთა გუნდს და წარმატებას 

უსურვებს  მომავალ ასპარეზობებზე!
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საწარმოს ტერიტორიაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
გრძელდება 

„არემჯის“ საწარმოს ტერიტორიაზე, 

კირის საამქროში გარემონტდა სველი 

წერტილები, საშხაპეები და გასახდელები. 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები ერთი თვის 

წინ დაიწყო და  უკვე დასრულებულია.  

ასევე გარემონტდა კომპანიის 

ადმინისტრაციული შენობის მესამე 

სართულის დერეფანი. სამეურნეო 

სამსახურში აცხადებენ, რომ უახლოეს 

მომავალში ამავე სართულის 27 ოთახი 

გარემონტდება. 
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