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ივლიტა სოფელი ახალციხის რაიონში ჯავახეთის,
მხოლოდ 3 კმ ახალციხეში. სოფელ აყალიბებს მარცხენა
ნაპირზე, მდინარე ფოცხოვის 960მ სიმაღლეზე და
გათვალისწინებულია 54 ოჯახი (189 მცხოვრებით).

სოფელი ივლიტა მდებარეობს ახალციხის რაონში, სამცხე-ჯავახეთში, ქალაქ ახალციხიდან
3კმ-ის მოშორებით. სოფელი განლაგებულია მდინარე ფოცხოვის მარცხენა სანაპიროზე 960
მეტრზე და აერთიანებს 54 კომლს (189 მოსახლე).

ამ რეგიონის სხვა სოფლების მსგავსად სოფელ ივლიტასთვისაც სოფლის მეურნეობას
სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. მისი მდებარეობა საშუალებას იძლევა ათვისებულ იქნას
300 ჰექტარი მიწა, რომლიდანაც 240 ჰექტარი არის საძოვარი - სოფლის მოსახლეობა აძოვებს
140 სულ საქონელს. საშუალო სახნავი ნაკვეთის მოცულობა განკუთვნილი თითო კომლზე
შეადგენს 1 ჰექტარს ან ნაკლებს, რამოდენიმე გამონაკლისების ჩთვლით, რაც ასაზრდოებს
სოფლის მაცხოვრებლების უმრავლესობას.

თემები, სადაც მიწა ფრაგმენტულია, ყოველთვის აწყდებიან მექანიზაციის პრობლემას, რაც
განპირობებულია საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო მანქანების ნაკლებობით და
ვინაიდან რამოდენიმე სოფელი სარგებლობს ამ მომსახურებით, უმრავლესობა ვერ ახერხებს
სამუშაოების ჩატარებას დროულად. ეს პრობლემა ინტენსიურად განიხილებოდა
ახალგაზრდა ინიციატორთა ჯგუფის მიერ სოფელ ივლიტადან სოციალური საწარმოების
ტრენინგზე RDA-ს ოფისში, 2012 წლის შემოდგომაზე. ახლადშექმნილ ჯგუფს არ
დასჭირვებია ბევრი დრო, რომ ჩამოეყაიბებინათ სოციალური საწარმოს იდეა, რომელმაც
მოიპოვა გრანტი BP-ს მიერ დაფინანსებულ ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების
ინიციატივის ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში.
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„ჩვენ დიდიხანი ვფიქრობდით თემზე დაყრდნობით სასოფლო-სამეორნეო მომსახურების
შექმნის შესახებ, მაგრამ სოფელი ღარიბია და არ აქვს საშუალება იყოლიოს საკუთარი
მანქანა-დანადგარები“ - ამბობს გიგა გიკოშვილი, სათემო ორგანიზაცია „ივლიტას“ წევრი
და ოპერატორი უახლესი 40 ცხენის ძალიანი ტრაქტორისა, რომლების შეძენაც
განხორციელდა CDI-ის თანადაფინანსებით ($12,000) სწორედ საგაზაფხულო სასოფლო-

სათემო ორგანიზაცია „ივლიტა“-ს წევრები მინდორში (მარცხნიდან მარჯვნივ): გიორგი გიკოშვილი, ზაზა
ზაზა მერაბიშვილი, გიგა გიკოშვილი
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სამეურნეო სეზონის დაწყების წინ. მისი თქმით მანქანები, რითაც აღჭურვილია
სახელმწიფოს მიერ შექმნილიი ფერმების მომსახურების ცენტრები ძალიან ძლიერია და
მოუხერხებელია ჩვენისთანა პატარა, ფრაგმენტულ ნაკვეთებზე, სადაც ივლიტას
სოციალური საწარმოებს აქვთ კონკურენტული უპირატესობა. სოციალური საწარმო
აერთიანებს 23 წევრ-პარტნიორ კომლს, რომლებმაც თავიანთი ფინანსური წვლილი
შეიტანეს და სანაცვლოდ მიიღეს 25%-იანი ფასდაკლება მთელი წლის განმავობაში
მექანიზიის მომსახურებაზე. ოთხი სოციალურად დაუცველი ოჯახი იღებს მომსახურებას
75%-იანი ფასდაკლებით, მიუხედავად პირველადი ფინანსური მონაწილეობისა პროექტში.

მარინა ბაღდოშვილი არის ერთ-ერთი ასეთი ოჯახის (სოციალურად დაუცველი)
ერთადერთი შრომისუნარიანი წევრი. მათი 0,5ჰა კარტოფილის ნაკვეთი მიმდინარე წელს
დაამუშავა „ივლიტა 21“-მა. „ამ დრომდე ყოველთვის ვოცნებობდი რომ მყოლოოდა
საკუთარი, პატარა ხელის ტრაქროტი“, გვიზიარებს მარინა, ორი არასრულწლოვანი ბიჭის
მარტოხელა დედა და 80 წელს მიტანებლი მშობლების ერთადერთი მეურვე. როდესაც
მარინამ გაზაფხულის სამუშაოების ანგარიში გაასწორა „ივლიტა 21“-თან, ის მიხვდა, რომ
მას ორმაგი დაუჯდებოდა ხელის ტრაქტორის საწვავი, მისი ყოლის შემთხვევში.

2013 იყო ერთადერთი წელი როდესაც ივლიტამ დროულად დაასრულა გაზაფხულის
სამუშაოები და მოთხოვნა 100 %-ით იქნა დაკმაყოფილებული. „ჩვენ ყველა სამუშაო 5 დღეში
დავასრულეთ და დამატებით დავამუშავეთ 6 ჰა მიწა სხვა სოფლებში საბაზრო ფასად“,
ამბობს გიორგი გიკოშვილი, „ივლიტა 21“-ის ინიციატორი და CDI-ის ყოფილი დემო-
ფერმერი, რომელმაც მიუხედავად პატარა ასაკისა დანერგა ბოსტნეულის სადემონსტრაციო
ფერმები სოფელში წლების წინ.

2012 წელს რეგიონული განვითარების ასოციაციამ (RDA) დახმარება გაუწია სამკაციან
ჯგუფს 0,1ჰექტარზე ბოსტნეულის სადემონსტრაციო ფერმის მოწყობაში, მაგრამ მოსავლის
აღებამდე ნაკვეთი გაანადგურა ივლისში მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ. გია გიკაშვილი,
ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, იხსენებს რომ ამ სტიქიურმა უბედურებამ ერთ-ერთი უმძიმესი
შედეგი მოუტანა სოფელს უკანასკნელი წლების განმავლობაში, თუმცა მან და მისმა
მეგობრებმა არ დაყარეს ფარხმალი და იმავე წლის შემოდგომაზე CDI4-ის განმავლობაში
მოაწყვეს გაუმჯობესებული სათიბე დემო.

„ამ 1ჰა მიწაზე ჩვენ ვამუშავებდით ალფა-ალფას, პროტეინებით გამდიდრებულ ფურაჟს,
რომელსაც შეეძლო 10 სული საქონლის გამოკვება მთელი ზამთრის განმავლობაში “,

.
მარინა ბაღდოშვილი და მისი მშობლები, ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივის
პროექცტის (CDI4) სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები, თვიანთ სახლთან.
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განგვიამრტავს გია და მიგვითითებს შემოღობილ ნაკვეთზე, სადაც ყვავის იასამნისფერი
მცენარე, რომელიც ადვილად შეიძლება აგვერიოს მთის ლამაზ ყვავილში.

„იმის გამო, რომ პირუტყვს აქვს საკმარისი ტერიტორია საძოვრად, მოსახლეობა
უგულებელყოფს გაუმჯობესებულ სათიბ ტექნოლოგიებს და საქონელს ამარაგებს უბრალო
თივით, რის შედეგადაც ზამთარში წველადობა კრიტიკულად დაბალ რაოდენობას აღწევს“,
განმარტავს დემო ფერმერი და აღნიშნავს, რომ ამ წელს ოთხი მეზობელი ნაკვეთის
მფლობელებმა გადმოიღეს ზემოხსენებული ჯგუფის მიერ შემუშავებული ტექნოლოგიები.

გია არამხოლოდ ლიდერი-ნოვატორია ამ თემისა, ამავდროულად ის არის რისკიანი
პიროვნება, რომელიც ერთგულად აგრძელებს იმ საქმიანობას რასაც ემსახურება. მკრტიჩ
მოვსესიანის თქმით, RDA-ს სასოფლო-სამეურნეო სპეციალისტი, რომელიც ეხმარება გიას
საუკეთესო შედეგის მიღებაში მის დემოზე, გიამ დახარჯა დაახლოებით 500 ლარი
საკუთარი სახსრებიდან, რომ დამოუკიდებლად აღედგინა განადგურებული ბოსტნეულის
დემო ნაკვეთი, რაც მას შთააგონა CDI-ის ფერმერების ვიზიტმა გონიოს სანერგეში,
რომელიც ორგანიზებული იყო RDA-ს მიერ ამა წლის გაზაფხულზე.

ივლიტა პატარა სოფელია, რომელიც ცნობილია როგორც ერთ-ერთ ყველაზე
ტოლერანტული თემების ადგილი სამცხე-ჯავახეთში, სადაც კათოლიკე და
მართლმადიდებელი მრევლი ერთად ლოცულობს შუასაუკუნეების ეკლესიაში
ლიტურგიის დროს, რომელიც დაგეგმილია ზომიერად.

ივლიტას ეკლესია წარმოადგენდა მთავარ ღირსშესანიშნაობას ტურისტებისთვის სოფელში,
მაგრამ ახლა ის უკვე აღარ არის ერთადერთი, ვინაიდან ბევრი ტურისტი ინტერესდება
საქართველოს რეალობისთვის უჩვეულო მეურნეობით, რომელიც დაინერგა 2013 წლის
აპრილში შოთა ვარდიძის მიერ, CDI4-ის დამწყები ბიზნესების გრანტის საფუძველზე.

„თავდაპირველად ფიქრი დავიწყე ლოკოკინების მოშენაბაზე, რადგან ვხედავდი როგორ
ეზრდებდა შემოსავალი ჩემს მეზობელს გზატკეცილის გასწვრივ მდებარე ტყეში
შეგროვებული ლოკოკინების რეალიზაციით“, ამბობს ახალგაზრდა მეწარმე, რომელმაც
ოჯახთან ერთად ემიგრაციას არჩია სოფელში დარჩენა. შოთა ვარდიძე ამბობს, რომ მას
ყოველთვის ჰქონდა სამეწარმეო სულისკვეთება, მაგრამ ვერასდროს რისკავდა საკუთარი
ბიზნესის დაწყებას სანამ არ მიიღო თანადაფინანსება CDI-ის პროექტში.

გია გიკოშვილი გაუმჯობესებულ სათიბე დემოზე, რომელიც მოეწყო ადგილობრივი მოსახლეობის
განვითების ინიციატივის ფარგლებში (CDI4)
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გრანტის თანხა ($1,500) დაიხარჯა ფერმის
შემოღობვასა და წვეთოვანი სარწყავი
სისტემის დანერგვაზე 10 მ რადიუსში,
სადაც შოთამ გააშენა სპეციალური
ნოყიერი მცენარეების ჯიშები და მოაწყო
ლოკოკინების თავშესაფარი.

ლოკოკინების შეგროვება ამჟამად
წარმოადგენს დაგეგმილ საქმიანობას
ივლიტაში. წვიმიანი ღამეების შემდეგ
შოთა თავის მეზობებს სთავაზობს უფასო
ტრანსპორტირებას ქვევით. ისინი ერთად
აგროვებენ ლოკოკინებს ტყეში და ამით
ზრდიან შოთას ლოკოკინების კალათს,
რაშიც დამატებით იღებენ 10 ლარს დღეში.

„ბევრს ვკითხულობდი ინტერნეტში
ლიტერატურას ლოკოკინების მეურნეობის
შესახებ და აღმოვაჩინე, რომ ლოკოკინების
ველური შეგროვება უნდა
განხორციელდეს გარკვეული დროის
ინტერვალით, რათა მოხდეს
რეპროდუქცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში
მასობრივმა შემგროვებლობამ შეიძლება

ზიანი მიაყენოს გარემოს და სწორედ ამას ვუხსნი თანასოფლელებს“, განმარტავს შოთა.

ლოკოკინების სარეალიზაციო არხს ძირითადად რესტორნები წარმოადგენს და რამდენიმე
წინასწარი ხელშეკრულება უკვე გაფორმდა თბილისში. შოთა გაყიდვებს დაიწყებს
სექტემბერში, ეს თვე გამოირჩევა პროდუქციის სიუხვითა და მრავალფეროვნებით.
ზოგიერთი რესტორანი ითხოვს განსაკუთრებულ, გიგანტურ ლოკოკინების სახეობას,
რომელიც სულ ახლა იჩეკება ფერმაში ველად შეგროვებულ ჯიშებთან ერთად.

* *  *
ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა(CDI) ინიციირებული და

დაფინანსებულია BP-სა და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი (BTC),
სამხრეთ კავკასიის გაზსადენისა (SCP) და საქართველოს მილსადენის კომპანიები (GPC).

შოთა ვარდიძე, ადგილობრივი მოსახლეობის
განვითერარების ინიციატივის (CDI4) დამწყები
ბიზნესის გრანტის მიმღები, გიგანტური ლოკოკინების,
უმეტესად თბილისის რესტორნების მოთხოვნის
ობიეაქტის, დემონსტრაციის პროცესში


