თბილისში პირველ და 7 იანვარს,
03:00 საათამდე საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი მგზავრებს უფასოდ
მოემსახურება
ახალი

წლისა

და

შობის

ღამეს

საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი
მგზავრებს გახანგრძლივებული დროით
მოემსახურება, –
თბილისის მერმა,

ამის
კახა

შესახებ
კალაძემ

დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე
განაცხადა.
მისი თქმით, გახანგრძლივებულ საათებში
ტრანსპორტით გადაადგილება უფასო იქნება.

საზოგადოებრივი

„შობა-ახალი წლის დღესასწაულებთან დაკავშირებით, საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი – მეტრო, ავტობუსი, მიკროავტობუსი და რიყე-ნარიყალას
დამაკავშირებელი საბაგირო ხაზი, როგორც ახალი წლის, ასევე შობის
ღამეს – პირველ და 7 იანვარს, მგზავრებს 03:00 საათამდე
მოემსახურება. გახანგრძლივებულ საათებში საზოგადოებრივი
ტრანსპორტით გადაადგილება უფასო იქნება. მინდა, მადლობა
გადავუხადო სატრანსპორტო კომპანიის იმ თანამშრომლებს, რომლებიც
ახალი წლის საათებში განაგრძობენ მუშაობას და ჩვენი ქალაქის
მცხოვრებლებს მოემსახურებიან“, – განცხადა კახა კალაძემ.

პატიმრებს
რადიომიმღებისა/ტელევიზორის
შეძსაძენად
სპეციალური
თანხმობა აღარ დასჭირდებათ
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებებში რადიომიმღე
ბისა
და
ტელევიზორის
შეძენას
დირექტორის
სპეციალური თანხმობა აღარ
დასჭირდება.
ცვლილებებს
სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო
ითვალისწინებს, რომელიც პარლამენტს უკვე წარუდგინა.

შესაბამის
იუსტიციის
ცვლილებები

კანონპროექტის მიხედვით, იმ შემთხვევაში, თუ მათი გამოყენებით
დაირღვევა
დაწესებულების
დებულება
და
სხვა
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სიმშვიდე, დაწესებულების დირექტორი
უფლებამოსილი
იქნება,
ჩამოართვას
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს ტექნიკა და გადასცეს მის ახლო ნათესავს.
ზემოთ აღნიშნულის გარდა, კანონპროექტში საუბარია პატიმართა
კვებაზეც. პროექტში აღნიშნულია, რომ ბრალდებულის/მსჯავრდებულის
მიმართ ამჟამად ყოველდღიურად განსაზღვრული კვების რაოდენობა
გახდება მინიმუმი და იქნება არანაკლებ სამჯერადი.
ამასთან, საკანონმდებლო პაკეტში საუბარია განათლების უფლებაზეც.
კანონპროექტის მიხედვით, ყველა მსჯავრდებულს მიენიჭება
აკადემიური უმაღლესი განათლების მიღების უფლება, გარდა
საშიშროების მაღალი რისკის მსჯავრდებულისა (ამჟამად ამ უფლებით
სარგებლობს მხოლოდ გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებული და ის დაბალი
რისკის მსჯავრდებული, რომელიც სასჯელს იხდის დაბალი რისკის

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში).
„მსჯავრდებული აკადემიურ უმაღლეს განათლებას მიიღებს: ციფრული
სწავლების ფორმით, რაც გულისხმობს აკადემიური უმაღლესი
განათლების მიღებას პირდაპირი ტელეხიდის გზით, სპეციალური
ელექტრონული პლატფორმების მეშვეობით ან კორესპონდენციული
სწავლების ფორმით, რაც გულისხმობს აკადემიური უმაღლესი
განათლების
მიღებას
საკონტაქტო
პირის
დახმარებით მსჯავრდებულისთვის სასწავლო მასალის მიწოდებით,
წერილობითი ფორმების გამოყენებით“, – ნათქვამია კანონპროექტში.
კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ შესაძლებელი იქნება, ბრალდებულის
ჩართვა ბრალდებულთა მხარდამჭერ პროგრამებში, მისივე თანხმობით,
ბრალდებულის
სტატუსისთვის
დამახასიათებელი
სპეციფიკის
გათვალისწინებით.

"ბოლო პერიოდში გავრცელებულია
ძირითადად ოთხი სახის ვირუსი"
– მაია ჩხაიძე
„ბოლო პერიოდში სტაციონარშიც და
ამბულატორიაშიც მომართვიანობა გაზრდილია,
იმიტომ,
რომ
მაღალია
ავადობა
და გავრცელებულია ძირითადად ოთხი სახის
ვირუსი, – ამის შესახებ ციციშვილის
კლინიკის პედიატრმა მაია ჩხაიძემ
„ინტერპრესნიუსთან“ საუბრისას განაცხადა.
მისივე თქმით, ყველაზე ხშირად ეს არის რინოვირუსები და
რესპირატორულ-სინციტიური ვირუსი, რომელიც განსაკუთრებით ხშირად
ამ ეტაპზე გვხვდება. როგორც მაია ჩხაიძემ აღნიშნა, ასევე არის

გრიპის შემთხვევები და კორონავირუსული ინფექცია.
„ბოლო პერიოდში სტაციონარშიც და ამბულატორიაშიც მომართვიანობა
გაზრდილია, იმიტომ, რომ მაღალია ავადობა და გავრცელებულია
ძირითადად ოთხი სახის ვირუსი. ყველაზე ხშირად ეს არის
რინოვირუსები და რესპირატორულ-სინციტიური ვირუსი, რომელიც
განსაკუთრებით ხშირად ამ ეტაპზე გვხვდება. ასევე, არის გრიპის
რამდენიმე შემთხვევა და კორონავირუსული ინფექცია, ის
რასაკვირველია არსად წასულა და ისევ ცირკულირებს. დაახლოებით
20% ავადობის კორონავირუსულ ინფექციაზე მოდის. ყველას კლინიკური
ნიშნები მსგავსი აქვთ. მაღალი ცხელება ახასიათებთ, რომელიც 5-6
დღე გრძელდება და ცხელების საწინააღმდეგო მედიკამენტებს ძალიან
ძნელად ემორჩილებიან. რაც შეეხება რესპირატორულ-სინციტიურ
ვირუსს, ის განსაკუთრებით მძიმედ მიმდინარეობს და უფრო 2 წლამდე
ბავშვები ავადობენ. ჩვილები და ახალშობილები განსაკუთრებით
საყურადღებონი არიან, იმიტომ, რომ მათ საშუალო და მძიმე
შემთხვევების შემთხვევაში
განაცხადა ჩხაიძემ.

ჰოსპიტალიზაცია

ესაჭიროებათ“,-

საქართველოს სახალხო არტისტი
თამარ სხირტლაძე გარდაიცვალა
საქართველოს სახალხო არტისტი
თამარ
სხირტლაძე
93
წლისა
გარდაიცვალა.
ინფორმაციას
მაჯანიშვილის თეატრი ავრცელებს.

თამარ სხირტლაძე 1929 წელს, ლაგოდეხში დაიბადა. 1949 დაამთავრა

თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ
თეატრთან არსებული დრამატული სტუდია. შემდგომში კი გახდა
მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი. მონაწილეობდა ისეთ სპექტაკლებსა
და ფილმებში როგორებიცაა: „კაცია-ადამიანი?!“, „მოძღვარი“, „მეფე
ლირი“, „ადამიანთა სევდა“, „ფესვები“, „ლუკას სახარება“ და
„ნუცას სკოლა“. თამარ სხირტლაძემ სცენაზე 70 წელი გაატარა და
ქართულ კინოსა და თეატრში უხუცეს მსახიობად ითვლება.
2010 წელს კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის წინ საზეიმოდ
გაიხსნა თამარ სხირტლაძის ვარსკვლავი. 2019 წელს, მას მიენიჭა
„წლის პერსონის“ წოდება.

"მედიის წარმომადგენლებისთვის
დაწესდება რეგულაციები, რაც
აკრედიტაციის
წესის
გამოყენებასაც გულისხმობს"
საპატრიარქოში

მიღებულია

გადაწყვეტილება,
ვისარგებლოთ
კანონიერი უფლებით და მედიის
წარმომადგენლებისთვის დავაწესოთ
რეგულაციები,
რაც
ზოგ
შემთხვევებში, განსაკუთრებით დიდ
დღესასწაულებზე,
აკრედიტაციის
წესის გამოყენებასაც გულისხმობს,
– ამის შესახებ საპატრიარქოს
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახურის უფროსმა, დეკანოზმა
ანდრია ჯაღმაიძემ საპატრიარქოში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.

როგორც ჯაღმაიძემ აღნიშნა, უკანასკნელ წლებში საქართველოში არც
ერთ რელიგიურ ორგანიზაციას არ შექმნია იმდენი წინააღმდეგობა
ცალკეული მედიასაშუალებებისა და ჟურნალისტების მხრიდან, როგორც
ქართულ სამოციქულო ეკლესიას.
„საპატრიარქოს არც ერთ შემთხვევაში არ მიუმართავს იმ კანონიერი
საშუალებისთვის, რომლითაც, ზოგადად შეუძლია, ისარგებლოს პირმა
ან ორგანიზაციამ ცილისწამების ან რეპუტაციული ზიანის მიყენების
შემთხვევაში. 14 ოქტომბერს ხმაური იყო სვეტიცხოვლის ეზოში.
თქვენ ნახეთ კადრები, როგორ მივედით, რა უძღოდა ამას წინ.
რამდენიმე მაგალითი გაჩვენეთ და სრულიად საკმარისია. გავიხსენოთ
მარტვილის რეზიდენციაში შეჭრა, შემდეგ ეკლესიისთვის დაბრალების
მცდელობა, თითქოს მღვდლებმა გადმოყარეს ჟურნალისტები. ასევე,
მარტვილის ტაძარში ჩაშლილი მსახურება; კიკეთში მოვარდნა
მსახურების წინ, მონაზვნებთან თითქმის სახლში შევარდნა, შტურმი
კარებთან. მივედით იქამდე, რომ სვეტიცხოვლობა დღეს ტაძრის
ეზოში, როდესაც წირვა აღასრულა საქართველოს კათალიკოსპატრიარქმა, მისი აღსაყდრებისა და დაბადების დღის მოახლოებული
საიუბილეო თარიღების წინ, ერთ-ერთი ტელევიზიიის ჟურნალისტი
სასულიერო პირებს ბანდიტებს უწოდებს.
ცალკე სათქმელია, რომ ტელევიზიების ნაწილს სვეტიცხოვლობა,
როგორც საზეიმო მოვლენა, არც კი გაუშუქებია. მთლიანი ორიენტირი
მიმართული იყო ეკლესიისა და დღესასწაულის დაკნინების კუთხით,
რომლის ფარგლებშიც, აქტიურად წამოიწია სვეტიცხოვლობის წინა დღეს
მოგონილი, პატრიარქის გადადგომის მოლოდინის სკანდალის საკითხი.
სამწუხაროდ, დროდადრო ამ თემის სხვადასხვა ფორმით რეინკარნაცია
ტელევიზიებისთვის ყურადღების მიქცევის ერთ-ერთ საშუალებად იქცა.
თითქმის ყოველ წელს ხდება, ვიღაც იტყვის მონაჭორს, რაზეც ერთი
მთელი კვირა ფიქრობს.

ბოლო მოვლენები ცხადყოფს, რომ ჟურნალისტების მხრიდან ხშირად
ხდება სასულიერო პირებისთვის ინტერვიუზე მიმართვა მსახურების
წინ. სასულიერო პირის უარი კი, ჟურნალისტის გაღიზიანების
საფუძველი ხდება. თავის მხრივ, სასულიერო პირისთვის არსებითი
მნიშვნელობისაა, ტაძარში წირვაზე აუღელვებლად შევიდეს, საზეიმო

მსახურებისთვის შეუფერებელი, დაძალებული, ჩქარი ნაბიჯით
შესრულებული პრესკონფერენციის რიტუალის გარეშე. ცალკე
აღსანიშნავია, რომ საპატრიარქო პატივს სცემს ნებისმიერ
ჟურნალისტს, მედიასაშუალებას და მათ საქმიანობას. შესაბამისად,
საპატრიარქომ გამოყო ცალკე სივრცე, სადაც შეეძლოთ ჟურნალისტებს,
ყველა მედიასაშუალებას, რომ დაეკავებინათ მათთვის განკუთვნილი
ადგილი. მიუხედავად ამისა, სვეტიცხოვლობა დღეს, „ფორმულას“ და
„მთავარი არხის“ ჟურნალისტებმა უარი განაცხადეს, დაეკავებინათ
მათთვის გამოყოფილი სივრცე. ამ სივრცეს გალია უწოდეს, თითქოს
სხვა უწყებებში სხვანაირი ბარიერები არსებობს. მეტიც, მათ
განაცხადეს,რომ სასულიერო პირებს აქვთ თმენის ვალდებულება,
თუნდაც წირვის წინ სასულიერო პირებისგან ინტერვიუს აღების
დაჟინებულ მცდელობას ჰქონდეს ადგილი. ყველასთვის ცნობილია, რომ
სხვა ნებისმიერ უწყებაში ან დიდ ღონისძიებაზე ჟურნალისტები
დგებიან იქ, სადაც გამოყოფილია მათთვის შესაბამისი სივრცე. ამის
უფლება აქვს იმ უწყებას, რომელიც ამ სივრცის მესაკუთრე ან
მფლობელია. ამავე დროს, ყველა ტაძრის უმთავრესი დანიშნულება,
პირველ რიგში, საღმრთო მსახურების აღსრულების უზრუნველყოფაა“, –
განაცხადა ჯაღმაიძემ.
როგორც დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა, საკუთრების უფლება
ანიჭებს საპატრიარქოს შესაძლებლობას, თავად განსაზღვროს საკუთარ
ტერიტორიაზე ქცევის წესი, მით უმეტეს, თუ აღნიშნული წესი ეხება
საკითხის მოწესრიგებას.
„ჟურნალისტური საქმიანობა შეიძლება, განხორციელდეს იმ
აუცილებლობის მიხედვით, რაც შეუფერხებელ საღმრთო მსახურებასა და
მსახურებისთვის აუცილებელი გარემოს შექმნას გულისხმობს.
ყოველივე ზემოთქმულიდან და ასევე გამომდინარე იქიდან, რომ
მედიასაშუალებათა ზოგიერთი წარმომადგენელი არ იზიარებს
საპატრიარქოს მიდგომას, შესაბამისად, არ იცავს წესრიგს, რომელიც
ეფუძნება კანონს, საპატრიარქოში მიღებულია გადაწყვეტილება,
ვისარგებლოთ კანონიერი უფლებით და მსგავსად სხვა უწყების და
ორგანიზაციებისა, მედიის წარმომადგენლებისთვის დავაწესოთ
ვითარების შესაბამისი რეგულაციები საპატრიარქოს კუთვნილ
სივრცეებში, რაც საჭიროებიდან გამომდინარე, ზოგ შემთხვევებში,
განსაკუთრებით დიდ დღესასწაულებზე, აკრედიტაციის წესის

გამოყენებასაც გულისხმობს. საკუთრების უფლება ანიჭებს
საპატრიარქოს შესაძლებლობას, თავად განსაზღვროს თავის
ტერიტორიაზე ქცევის წესი. მით უმეტეს, თუ აღნიშნული წესი ეხება
საკითხის მოწესრიგებას.
ამდენად, საპატრიარქო მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის
ფარგლებში, რის საფუძველზეც წინასწარ აცნობს საზოგადოებას,
მედიას ცალკეული რეგულაციების თაობაზე. თითოეული რეგულაცია
მიმართული იქნება საღმრთო მსახურების სათანადო წესით ჩატარების
უზრუნველსაყოფად. გარდა იმისა, რომ ტაძრის შინაგანაწესის დაცვით
აუცილებელია, რომ ჟურნალისტმა დაიკავოს მედიისთვის გამოყოფილი
ადგილი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რიგ შემთხვევებში
საპატრიარქო დაიტოვებს უფლებას, გააკონტროლოს დასწრების
საკითხი“, – განაცხადა ანდრია ჯაღმაიძემ.

რუსთავის ცენტრალური პარკის
ტბაზე თევზჭერის ფესტივალი
ტარდება
რუსთავში,
საფესტივალო
სივრცე
,,ოქსიგენი“,
ამჯერად
თევზჭერის
ფესტივალს
მასპინძლობს,
რომელიც რუსთავის მერიის,
,,ოქსიგენისა“
და
საქართველოს
თევზჭერის
ფედერაციის
ორგანიზებით
ტარდება.

რუსთავის მერის ნინო ლაცაბიძის განცხადებით, მსგავსი ტიპის
ფესტივალის ჩატარება რუსთაველების თხოვნა იყო.
,,რუსთავში იმართება თევზჭერის ფესტივალი, პირველი დღე დაეთმო
სპორტული თევზჭერის მიმართულებას, მეორე დღეს კი უფრო ოჯახური
გარემო იქნება, ალბათ ბევრი რუსთაველი მოვა შვილებთან და
შვილიშვილებთან ერთად. ამ უნიკალურ ტბაზე რუსთაველებს ექნებათ
შესაძლებლობა დაიჭირონ თევზი, გაერთონ და განიტვირთონ.
ძალიან ბევრი გვწერდა, მათ შორის სოციალურ ქსელში ბევრი
გვთხოვდა, რომ პარკში არსებული ტბის შესაძლებლობა ამ
მიმართულებით გამოყენებულიყო. რუსთავის მერია ხელს შეუწყობს
იმას, რომ შაბათ-კვირა განსაკუთრებულად იყოს დატვირთული
სხვადასხვა ღონისძიებებით“, – განაცხადა რუსთავის მერმა
ნინო ლაცაბიძემ.
ტურნირის პირველი დღის დასასრულს, პროფესიულ თევზჭერაში 10
საუკეთესო სპორტსმენის, 2022 წლის საქართველოს ეროვნული
ჩემპიონების დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა, ასევე
გამოვლინდნენ საქართველოს ეროვნული ნაკრები 2023-ის წევრები.
,, ეს გახლავთ რუსთავის მერიის და Oxygen Fest-ის მეორე პროექტი
– სპორტული და სამოყვარულო თევზჭერის ორდღიანი ფესტივალი.
ფესტივალის პირველ დღეს ჩატარდა ტურნირი სპორტული თევზჭერის
სხვადასხვა სახეობაში, მეორე დღეს კი სამოყვარულო თევზჭერაა,
სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მონაწილეობის მიღება“, –
განაცხადა ფესტივალის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ლაშა ნოზაძემ.
ღონისძიებას
რუსთავის
მერი
ნინო
ლაცაბიძე,
საქართველოს ფიდერით თევზჭერის ფედერაციის პრეზიდენტი ზაზა
ხუციშვილი და სხვა მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ. Oxygen Fest
Space Rustavi / Fishing Days – თევზჭერის ფესტივალს, რუსთავის
ცენტრალური პარკი 22 და 23 ოქტომბერს მასპინძლობს.

ვაკის
პარკში
მომხდარი
ტრაგედიის
გამო
მცხეთობის
სადღესასწაულო
ღონისძიებები
გაუქმდა
ქალაქ
მომხდარი
შემთხვევის

თბილისში
გამო,

უბედური
მცხეთის

მუნიციპალიტეტის მერის დიმიტრი
ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებით,
.

სვეტიცხოვლობასთან
დაკავშირებით
ინფორმაციას
ავრცელებს
საქართველოს
საპატრიარქოს
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახურიც.
„ვაკის პარკში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით, ვინაიდან
გადაიდო ყველა საზეიმო ღონისძიება, მათ შორის, მცხეთობის საერო
დღესასწაულიც, სვეტიცხოვლობის წირვაზე წამსვლელებს თავისუფლად
შეეძლებათ გადაადგილება და მანქანების საშვები აღარ იქნება
საჭირო“,- აღნიშნული საპატრიარქოს ინფორმაციაში.
გუშინ, 13 ოქტომებრს, ვაკის პარკის შადრევანში ბურთის ამოსაღებად
ჩასულ სამ არასრულწლოვანს დენმა დაარტყა. ერთ-ერთი მათგანის
გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, შინაგან
საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო.
ვაკე-საბურთალოს პოლიციაში გამოკითხვები გრძელდება. ამ დროისთვის
იკითხებიან „გრინსერვის პლუსის“ დირექტორი ლაშა ფურცხვანიძე და
თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი გიგა
გიგაშვილი. ისინი გამოკითხვაზე ჯერ კიდევ გუშინდელი დღის შემდეგ
იმყოფებიან.

ბოტანიკურ ბაღში 8-9 ოქტომბერს
„პურის ფესტივალი“ გაიმართება
საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური
ბაღის ორგანიზებით, 8-9 ოქტომბერს
„პურის
ფესტივალი“
მესამედ
ჩატარდება.

დედაქალაქის მერიის ინფორმაციით, ღონისძიების ფარგლებში,
წარმოდგენილი იქნება ბოტანიკური ბაღის ქართული მარცვლოვანი
კულტურების კოლექცია და საქართველოში მოქმედი პურის მწარმოებელი
კომპანიების სარეალიზაციო და სადემონსტრაციო პროდუქცია.
მათივე ცნობით, ფესტივალი თეატრალიზებული წარმოდგენით გაიხსნება,
სადაც პურის ცხობის ძველი ტრადიციები გაცოცხლდება, მუსიკალურ
ფონს კი ქართული ფოლკოლური ანსამბლი შექმნის.
დამთვალიერებელი ორი დღის განმავლობაში, ხორბლის ქართული
ენდემური სახეობების გავრცელების შესახებ შემეცნებით ილუსტრაციას
იხილავს. ასევე, გამოიფინება ძველი ისტორიული ფოტოები, რომელზეც
პურთან დაკავშირებული საინტერესო ფაქტებია ასახული. „პურის
ფესტივალზე“ დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნება, სხვადასხვა

სახეობის ქართული პური დააგემოვნოს და თემატურ გათამაშებებში
ჩაერთოს. ფესტივალს მუსიკალურად გააფორმებს გიორგი ცხადაძის
ბენდი. ღონისძიება 12:00 საათიდან დაიწყება და 18:00 საათამდე
გაგრძელდება.

კულტურის კომიტეტმა ისტორიულ
ციხესიმაგრეების მდგომარეობის
და
განვითარების
პერსპექტივებზე იმსჯელა
კულტურის

კომიტეტში

ტერიტორიაზე
საფორტიფიკაციო
მდგომარეობის,
განვითარების
შესწავლის
მოკვლევის

საქართველოს
არსებული
ნაგებობების

მათი დაცვისა და
პერსპექტივების

მიზნით
ზეპირი

თემატური
მოსმენა

გაიმართა.
როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ, ელისო ბოლქვაძემ განაცხადა,
აღნიშნული
ძეგლების
გადასარჩენად,
საჭიროა
მათთვის
კულტურული/საგანმანათლებლო ფუნქციის მინიჭება.
„მე მქონდა კომუნიკაცია იუნესკოს გენერალურ დირექტორთან,
რომელსაც მოვუყევი ჩვენი კვლევების შესახებ, ის ძალიან
დაინტერესდა. გამოითქვა აზრი, რომ თუკი მოვახერხებთ და რომელიმე
ციხე-კოშკს შევძენთ იმ მნიშვნელობას და იქნება კულტურული
აქტივობებით დატვირთული ან საგანმანათლებლო-შემეცნებითი კუთხით
განვითარებული, ისინი განიხილავენ მას როგორც იუნესკოს
ღირებულებას“, – განაცხადა ელისო ბოლქვაძემ.

კომიტეტის წევრმა, ალექსანდრე ელისაშვილმა ციხესიმაგრეების,
ციხე-დარბაზების, კოშკების მდგომარეობის შესახებ ისაუბრა.
„საბჭოთა პერიოდიდან მთელი ეს მემკვიდრეობა გადაებარა
სახელმწიფოს, რადგან ამ ნაგებობებმა ამოწურეს თავისი ფუნქცია.
მათ კულტურის სამინისტრო და ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავს.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ეს მოცემულობა დარჩა, მაგრამ
იმდენად ბევრი გვაქვს, არ მეგულება დედამიწის ზურგზე ასეთი
მცირე მოცულობის ქვეყანა, რომ ამდენი კულტურული მემკვიდრეობა
ჰქონდეს. სამწუხაროდ, ამ ნაგებობების 99% განადგურების
პირასაა,“ – განაცხადა ალექსანდრე ელისაშვილმა.
კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდობის სამინისტროსთან ერთად გადაწყდება, თუ რომელი
ნაგებობები რა ფუნქციით დაიტვირთება.
თემატური მოკვლევა გაეროს
მხარდაჭერით მიმდინარეობს.

განვითარების

პროგრამის

UNDP-ს

„თბილისობის“ ღონისძიებებთან
დაკავშირებით
ტრანსპორტის
მარშრუტები დროებით შეიცვლება
„თბილისობა
2022“-თან
დაკავშირებით
დაგეგმილი
ღონისძიებების
გამო,
30
სექტემბრის 00:00 საათიდან 3
ოქტომბრის
06:00
საათამდე
ევროპის მოედნის მიმდებარედ
ტრანსპორტის
გადაადგილება

შეიზღუდება.
თბილისის მერიის ინფორმაციით, დროის აღნიშნულ მონაკვეთში
სატრანსპორტო საშუალებები გადაადგილებას ვერ შეძლებენ მეტეხის
ხიდზე და ევროპის მოედანზე. ასევე, გორგასალის მოედნიდან მეტეხის
ხიდის მიმართულებით, მეტეხის აღმართიდან ევროპის მოედნის
მიმართულებით, ნოე ჟორდანიას სახელობის სანაპიროზე არსებული
გვირაბიდან ევროპის მოედნის მიმართულებით.
მათივე ცნობით, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, გორგასალის ქუჩიდან
ავტომობილები გადაადგილებას შეძლებენ, როგორც გამსახურდიას
სახელობის სანაპიროს მიმართულებით, ასევე, გორგასალის მოედნიდან
კოტე აფხაზის ქუჩის მიმართულებით, ხოლო თუმანიანის ქუჩიდან
გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ვახტანგ გორგასალის ქუჩის
მიმართულებით.
მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ავტომობილები გადაადგილებას
შეძლებენ ნოე ჟორდანიას სახელობის სანაპიროთი (გვირაბის
გამოყენებით).
სატრანსპორტო საშუალებებისთვის გადაადგილება შეიზღუდება აბანოს
ქუჩიდან გრიშაშვილის ქუჩის მიმართულებით. გრიშაშვილის ქუჩაზე
მოხვედრა შესაძლებელი იქნება ფირდოუსისა და ისფაჰანლის ქუჩების
საშუალებით.
აღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი
გადაადგილდება შემდეგი მიმართულებით:
ვახტანგ გორგასალის ქუჩიდან ბარათაშვილის ქუჩის მიმართულებით,
მეტეხის ხიდისა და ევროპის მოედნის ნაცვლად, ავტობუსები: N371,
N301, N344, N345, N331, N350 და მიკროავტობუსები: N538, N550,
N580 გადაადგილდებიან კოტე აფხაზის ქუჩის გავლით.

