2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ბსუ-ს სტუდენტთა მიერ საგანმანათლებლო

N

სტუდენტის სახელი სწავლების
გვარი
საფეხური

აღიარე
ბული პირველადი
კრედიტ საგანმანათლებლო
ი
ერთეული (ფაკულტეტი)

სწავ
ლის
სემეს
ტრი

პირველადი
საგანმანათლებლ
ო პროგრამა
მობილობის შედეგი

სტუდენტის
სტატუსიშეჩერების
ბრძანება

სწავლის
საფასური

ძირ.
საგანმანათლებლო
ერთეული
საგანმანათლებლ
(ფაკულტეტი)
ო პროგრამა
გელა
1 კალანდარიშვილი

ბაკალავრიატი

2 მიხეილ მახარაძე

ბაკალავრიატი

3 დავით დუმბაძე

ბაკალავრიატი

4 ირაკლი ირემაძე

ბაკალავრიატი

5 ამირან ჯაბუა

ბაკალავრიატი

6 ნინო სირაძე

ბაკალავრიატი

7 მიშა მახარაძე

ბაკალავრიატი

8 ნინო კუპრაძე

ბაკალავრიატი

9 ნათია საითაძე

ბაკალავრიატი

10 ბექა შერვაშიძე

ბაკალავრიატი

11 ანა ცენტერაძე

ერთსაფეხური
ანი

ზუსტ მეცნიერებათა და
12 განათლების

კომპიუტერული
მეცნიერებები

ტექნოლოგიური

ტელეკომუნიკაცია I

2250 ლარი

101 ტექნოლოგიური

მშენებლობა

ტექნოლოგიური

არქიტექტურა

V

2250 ლარი

128 ტექნოლოგიური

მშენებლობა

ტექნოლოგიური

არქიტექტურა

V

40 ტექნოლოგიური

ტრანსპორტი

იურიდიულ და სოციალურ
60 მეცნიერებათა
ფსიქოლოგია
ზუსტ მეცნიერებათა და დაწყებითი
12 განათლების
განათლება
126 ტექნოლოგიური

არქიტექტურა

ტექნოლოგიური

ტექნოლოგიური
ტექნოლოგიური
ტექნოლოგიური

იურიდიულ და სოციალურ სამართალმცოდნ
0 მეცნიერებათა
ეობა
ტურიზმი
აგრარული
153 ტექნოლოგიური
ტექნოლოგიები ტურიზმი
ჰუმანიტარულ
148 მეცნიერებათა
ფილოსოფია
ტურიზმი
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და
43 ჯანდაცვის

ფარმაცია

ტელეკომუნიკაცია III
აგრარული
ტექნოლოგიები
აგრარული
ტექნოლოგიები
აგრარული
ტექნოლოგიები

III

2250 ლარი
01-09/503
07.10.2014

2250 ლარი

01-08/74.
14.03.2019

2250 ლარი

I

2250 ლარი

V

2250 ლარი

ტურიზმი

I

ტურიზმი

V

ტურიზმი

V

საბუნებისმეტყველ
ო მეცნიერებათა
და ჯანდაცვის
მედიცინა

III

01-09/72
22.02.2017
01-08/200
01.04.2019
01-08/131
18.03.2019

2250 ლარი
2250 ლარი
2250 ლარი

2250 ლარი

12 ირინა ჯორბენაძე

ერთსაფეხური
ანი

იურიდიულ და სოციალურ
20 მეცნიერებათა
ფსიქოლოგია

საბუნებისმეტყველ
ო მეცნიერებათა
და ჯანდაცვის
მედიცინა

III

2250 ლარი

13 ნაილე მახარაძე

ერთსაფეხური
ანი

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და
28 ჯანდაცვის

საბუნებისმეტყველ
ო მეცნიერებათა
და ჯანდაცვის
მედიცინა

III

2250 ლარი

ბაკალავრიატი

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და
0 ჯანდაცვის

ფარმაცია

ბაკალავრიატი

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და
0 ჯანდაცვის

სტომატოლოგია

ბაკალავრიატი

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და
25 ჯანდაცვის

14 გვანცა ჯაიანი

15 გიორგი წულუკიძე

თინათინ
16 კაიკაციშვილი

17 ხატია დავითაძე

ბაკალავრიატი

83 ტექნოლოგიური

18 მათე ჩიტაძე

ბაკალავრიატი

10 ტურიზმი

19 მარიამ ბოლქვაძე

ერთსაფეხური
ანი

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და
50 ჯანდაცვის

20 ზებური კახაძე

ერთსაფეხური
ანი

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და
32 ჯანდაცვის

ერთსაფეხური
21 ეკა გოგიჩაიშვილი ანი

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და
50 ჯანდაცვის

ბიოლოგია

მედიცინა

საბუნებისმეტყველ
ო მეცნიერებათა
და ჯანდაცვის
ქიმია
ფიზიკური
საბუნებისმეტყველ მედიცინა და
ო მეცნიერებათა
სამედიცინო
და ჯანდაცვის
რეაბილიტაცია
ფიზიკური
საბუნებისმეტყველ მედიცინა და
ო მეცნიერებათა
სამედიცინო
და ჯანდაცვის
რეაბილიტაცია

მშენებლობა

საბუნებისმეტყველ
ო მეცნიერებათა
და ჯანდაცვის
გეოგრაფია

III

2250 ლარი

ტურიზმი

საბუნებისმეტყველ
ო მეცნიერებათა
და ჯანდაცვის
გეოგრაფია

I

2250 ლარი

ფარმაცია

საბუნებისმეტყველ
ო მეცნიერებათა
და ჯანდაცვის
სტომატოლოგია

III

2250 ლარი

ქიმია

საბუნებისმეტყველ
ო მეცნიერებათა
და ჯანდაცვის
სტომატოლოგია

III

2250 ლარი

ფარმაცია

საბუნებისმეტყველ
ო მეცნიერებათა
და ჯანდაცვის
სტომატოლოგია

III

2250 ლარი

I

01-08/251
22.04.2019

2250 ლარი

I

2250 ლარი

III

2250 ლარი

22 ქრისტინე ბერიძე

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლი
ს მომზადების
ინტეგრირებუ
ლი
საბაკალავროსამაგისტრო

შორენა
23 ხოზრევანიძე

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლი
ს მომზადების
ინტეგრირებუ
ლი
საბაკალავროსამაგისტრო

24 თეონა ტაკიძე

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლი
ს მომზადების
ინტეგრირებუ
ლი
საბაკალავროსამაგისტრო

25 მაია მარტიკოვი

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლი
ს მომზადების
ინტეგრირებუ
ლი
საბაკალავროსამაგისტრო

45 ტურიზმი

ჰუმანიტარულ
30 მეცნიერებათა

ჰუმანიტარულ
37 მეცნიერებათა

ზუსტ მეცნიერებათა და
30 განათლების

ზუსტ
მეცნიერებათა და
განათლების

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლის
მომზადების
ინტეგრირებული
საბაკალავროსამაგისტრო

III

ზუსტ
თურქეთისმცოდნ მეცნიერებათა და
ეობა
განათლების

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლის
მომზადების
ინტეგრირებული
საბაკალავროსამაგისტრო

III

2250 ლარი

ზუსტ
მეცნიერებათა და
განათლების

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლის
მომზადების
ინტეგრირებული
საბაკალავროსამაგისტრო

III

2250 ლარი

ზუსტ
მეცნიერებათა და
განათლების

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლის
მომზადების
ინტეგრირებული
საბაკალავროსამაგისტრო

III

ტურიზმი

ინგლისური
ფილოლოგია

დაწყებითი
განათლება

01-08/264
03.05.2019

01-08/85
14.03.2019

2250 ლარი

2250 ლარი

ხატია
26 ნაცვლიშვილი

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლი
ს მომზადების
ინტეგრირებუ
ლი
საბაკალავროსამაგისტრო

27 ნინო ჩხიკვაძე

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლი
ს მომზადების
ინტეგრირებუ
ლი
საბაკალავროსამაგისტრო

28 ნანა ჩავლეიშვილი ბაკალავრიატი

29 ნინო ართმელაძე

ბაკალავრიატი

30 ლაურა აბაშიძე

ბაკალავრიატი

31 დიანა ბერიძე

ბაკალავრიატი

32 მარიამ ქათამაძე
33 როლანდ შავაძე

ბაკალავრიატი
დოქტორანტუ
რა

34 ნიკა ჩაჩუა

ბაკალავრიატი

35 აკაკი გორდელაძე

ბაკალავრიატი

36 თორნიკე ზოიძე

ბაკალავრიატი

37 თამუნა სურმანიძე ბაკალავრიატი
თორნიკე
38 აბუსელიძე
ბაკალავრიატი

ზუსტ მეცნიერებათა და
0 განათლების

ზუსტ მეცნიერებათა და
73 განათლების
10 ტექნოლოგიური
ეკონომიკისა და
27 ბიზნესის
ზუსტ მეცნიერებათა და
215 განათლების
5 ტექნოლოგიური
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და
0 ჯანდაცვის
ზუსტ მეცნიერებათა და
30 განათლების
40 ტექნოლოგიური
ეკონომიკისა და
94 ბიზნესის
ჰუმანიტარულ
34 მეცნიერებათა
ჰუმანიტარულ
41 მეცნიერებათა
59 ტექნოლოგიური

ზუსტ
მეცნიერებათა და
განათლების

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლის
მომზადების
ინტეგრირებული
საბაკალავროსამაგისტრო

დაწყებითი
განათლება
აგრარული
ტექნოლოგიები

ზუსტ
მეცნიერებათა და
განათლების
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა

დაწყებითი
საფეხურის
მასწავლებლის
მომზადების
ინტეგრირებული
საბაკალავროსამაგისტრო
ქართული
ფილოლოგია

ბიზნესის
ადმინისტრირება
დაწყებითი
განათლება
ტელეკომუნიკაცი
ა

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა

ქართული
ფილოლოგია
ქართული
ფილოლოგია
რუსული
ფილოლოგია

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა

რუსული
ფილოლოგია

დაწყებითი
განათლება

ფარმაცია
განათლება
აგრარული
ტექნოლოგიები
ეკონომიკა
ფილოსოფია
ინგლისური
ფილოლოგია
აგრარული
ტექნოლოგიები

I

01-09/333
04.05.2018

2250 ლარი

III

01-09/831
08.11.2016

2250 ლარი

I

2250 ლარი

III
VII
I

I

ლინგვისტიკა
ინგლისური
ფილოლოგია
ინგლისური
ფილოლოგია

III

ისტორია

III

ისტორია

III

ისტორია

III

2250 ლარი
01-09/710
22.10.2018
01-08/264
03.05.2019
01-08/294
31.05.2019
01-09/337
14.05.2018

III
V

2250 ლარი
2250 ლარი

2250 ლარი
2035 ლარი
2250 ლარი

01-09/792
30.11.2018
01-08/251
22.04.2019
01-09/400
19.07.2018

2250 ლარი
2250 ლარი
2250 ლარი
2250 ლარი

40 ნათია ჯაყელიძე
ელენე
41 ოქროპირიძე

ბაკალავრიატი

ჰუმანიტარულ
52 მეცნიერებათა
ჰუმანიტარულ
72 მეცნიერებათა

ბაკალავრიატი

21 ტურიზმი

42 ივერი ქათამაძე

ბაკალავრიატი

ანგელინა
43 ჯაფარიძე

ბაკალავრიატი

ჰუმანიტარულ
45 მეცნიერებათა

44 გიორგი ვაშაყმაძე

ბაკალავრიატი

იურიდიულ და სოციალურ სამართალმცოდნ ეკონომიკისა და
45 მეცნიერებათა
ეობა
ბიზნესის

თარგმანცოდნეობ
ა
თარგმანცოდნეობ
ა
თარგმანცოდნეობ
ა
ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მარკეტინგის
სპეციალიზაციის
მოდული)
ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მარკეტინგის
სპეციალიზაციის
მოდული)
ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მარკეტინგის
სპეციალიზაციის
მოდული)

45 დიანა აბაშიძე

ბაკალავრიატი

იურიდიულ და სოციალურ
43 მეცნიერებათა
ფსიქოლოგია

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

ეკატერინე
46 დეკანაძე

ბაკალავრიატი

იურიდიულ და სოციალურ საერთაშორისო
23 მეცნიერებათა
ურთიერთობა

39 როლეტა გოგმაჩაძე ბაკალავრიატი

47 თამრიკო ზოიძე

ბაკალავრიატი

ზუსტ მეცნიერებათა და
7 განათლების

ეკონომიკისა და
60 ბიზნესის

ინგლისური
ფილოლოგია
თურქეთისმცოდნ
ეობა
ტურიზმი

ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა

კომპიუტერული
მეცნიერებები

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

ინგლისური
ფილოლოგია

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

ეკონომიკა

III
III

2250 ლარი
01-08/251
22.04.2019

III

2250 ლარი
2250 ლარი

I

01-08/86
14.03.2019

2250 ლარი

III

01-09/333
04.05.2018

2250 ლარი

III

2250 ლარი

ეკონომიკა

III

2250 ლარი

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

ეკონომიკა

III

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(საფინანსო,საბანკ
ო და სადაზღვევო
საქმის
სპეციალიზაციის
მოდული)
III

01-09/72
22.02.2017

2250 ლარი

2250 ლარი

48 ნანა მგელაძე

ბაკალავრიატი

ზუსტ მეცნიერებათა და
32 განათლების

მათემატიკა

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

49 ენრიკო ჩომახიძე

ბაკალავრიატი

30 ტურიზმი

ტურიზმი

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

50 გოგი მიქელაძე

ბაკალავრიატი

97 ტექნოლოგიური

მშენებლობა

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

51 ირაკლი გათენაძე

ბაკალავრიატი

ეკონომიკისა და
115 ბიზნესის

ეკონომიკა

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

52 გიორგი ჩოგაძე

ბაკალავრიატი

53 ქეთინო წილოსანი ბაკალავრიატი

იურიდიულ და სოციალურ სამართალმცოდნ ეკონომიკისა და
61 მეცნიერებათა
ეობა
ბიზნესის

ეკონომიკისა და
160 ბიზნესის

საბუღალტრო და
საგადასახადო
ეკონომიკისა და
საქმე
ბიზნესის

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(საბუღალტრო და
საგადასახადო
საქმის
სპეციალიზაციის
მოდული)
III
ბიზნესის
ადმინისტრირება
(საბუღალტრო და
საგადასახადო
საქმის
სპეციალიზაციის
მოდული)
ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მენეჯმენტის
სპეციალიზაციის
მოდული)
ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მენეჯმენტის
სპეციალიზაციის
მოდული)
ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მენეჯმენტის
სპეციალიზაციის
მოდული)

III

2250 ლარი

01-09/791
30.11.2018

2250 ლარი

V

2250 ლარი

V

2250 ლარი

III

2250 ლარი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(საბუღალტრო და
საგადასახადო
საქმის
სპეციალიზაციის
მოდული)
V

01-09/792
30.11.2018

2250 ლარი

54 ილია დუმბაძე

55 ბექა ცეცხლაძე

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ეკონომიკისა და
0 ბიზნესის

ეკონომიკისა და
122 ბიზნესის

მარკეტინგი

ფინანსები

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მარკეტინგის
სპეციალიზაციის
მოდული)
I

01-09/791
30.11.2018

2250 ლარი

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(საფინანსო,საბანკ
ო და სადაზღვევო
საქმის
სპეციალიზაციის
მოდული)
V

01-09/72
22.02.2017

2250 ლარი

01-09/572
08.10.2018

2250 ლარი

01-08/251
22.04.2019

2250 ლარი

01-09/72
22.02.2017

2250 ლარი

01-09/610
11.10.2018

2250 ლარი

56 ბექა მიქელაძე

ბაკალავრიატი

ეკონომიკისა და
140 ბიზნესის

ფინანსები

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

57 ზურა მესხიძე

ბაკალავრიატი

ეკონომიკისა და
41 ბიზნესის

მენეჯმენტი

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

მალვინა
58 თურმანიძე

ბაკალავრიატი

ეკონომიკისა და
85 ბიზნესის

მენეჯმენტი

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(საფინანსო,საბანკ
ო და სადაზღვევო
საქმის
სპეციალიზაციის
მოდული)
V
ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მენეჯმენტის
სპეციალიზაციის
მოდული)
III
ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მენეჯმენტის
სპეციალიზაციის
მოდული)
III

საბუღალტრო და
საგადასახადო
ეკონომიკისა და
საქმე
ბიზნესის

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(საბუღალტრო და
საგადასახადო
საქმის
სპეციალიზაციის
მოდული)
III

59 ლუიზა გაგალოვა

ბაკალავრიატი

ეკონომიკისა და
50 ბიზნესის

60 სალომე ჯაბნიძე

ბაკალავრიატი

ეკონომიკისა და
170 ბიზნესის

61 ინეზა შაინიძე

ბაკალავრიატი

ეკონომიკისა და
130 ბიზნესის

62 მაია ივანიშვილი

დოქტორანტუ
რა

ეკონომიკისა და
60 ბიზნესის

63 ნუკრი კოჩალიძე

ბაკალავრიატი

64 გიორგი მიქელაძე

ბაკალავრიატი

ქრისტინა
65 აბუსელიძე

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურ
66 ინდირა ფუტკარაძე ა

67 როენა ზოსიძე

ბაკალავრიატი

ეკონომიკისა და
180 ბიზნესის
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა და
11 ჯანდაცვის

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(საფინანსო,საბანკ
ო და სადაზღვევო
საქმის
სპეციალიზაციის
მოდული)
VII

01-09/218
13.03.2018

2250 ლარი

ეკონომიკისა და
ბიზნესის

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(საფინანსო,საბანკ
ო და სადაზღვევო
საქმის
სპეციალიზაციის
მოდული)
V

01-09/400
19.07.2018

2250 ლარი

ბიზნესის
ეკონომიკისა და
ადმინისტრირება ბიზნესის

ბიზნესის
ადმინისტრირება III

01-09/393
16.07.2018

910 ლარი

ბიზნესის
ადმინისტრირება
(საფინანსო,საბანკ
ო და სადაზღვევო
საქმის
სპეციალიზაციის
მოდული)
VII

01-09/713
09.11.2015

2250 ლარი

ფინანსები

ფინანსები

ეკონომიკისა და
ბიზნესის
იურიდიულ და
სოციალურ
გეოგრაფია
მეცნიერებათა
იურიდიულ და
ტელეკომუნიკაცი სოციალურ
15 ტექნოლოგიური
ა
მეცნიერებათა
იურიდიულ და
ჰუმანიტარულ
სოციალურ
0 მეცნიერებათა
სოციოლოგია
მეცნიერებათა
იურიდიულ და
იურიდიულ და სოციალურ ევროპისმცოდნეო სოციალურ
33 მეცნიერებათა
ბა
მეცნიერებათა
ფინანსები

სამართალმცოდნ
ეობა
I

2250 ლარი

ფსიქოლოგია

III

2250 ლარი

კლინიკური
ფსიქოლოგია

I

ფსიქოლოგია

III

01-09/488
20.09.2018

2250 ლარი

2250 ლარი

68 ნინო კეჟერაძე

ბაკალავრიატი

ჰუმანიტარულ
15 მეცნიერებათა

ინგლისური
ფილოლოგია

69 რამაზი მახარაძე

ბაკალავრიატი

ჰუმანიტარულ
26 მეცნიერებათა

ფილოსოფია

70 გელა ბერიძე

ბაკალავრიატი

11 ტექნოლოგიური

ტელეკომუნიკაცი
ა

სალომე
71 მამუკაშვილი

ბაკალავრიატი

48 ტექნოლოგიური

აგრარული
ტექნოლოგიები

72 ლერი თურმანიძე

ბაკალავრიატი

ეკონომიკისა და
49 ბიზნესის

ბიზნესის
ადმინისტრირება

73 ანა ჩაგანავა

ბაკალავრიატი

74 ლაშა მელაძე

ბაკალავრიატი

9 ტექნოლოგიური

75 ცისმარი ჯაბნიძე

ბაკალავრიატი

იურიდიულ და სოციალურ საერთაშორისო
0 მეცნიერებათა
ურთიერთობა

მარიამ
76 ღურჭუმელიძე

ბაკალავრიატი

იურიდიულ და სოციალურ საერთაშორისო
5 მეცნიერებათა
ურთიერთობა

იურიდიულ და სოციალურ ევროპისმცოდნეო
186 მეცნიერებათა
ბა
ტელეკომუნიკაცი
ა

იურიდიულ და
სოციალურ
მეცნიერებათა
იურიდიულ და
სოციალურ
მეცნიერებათა
იურიდიულ და
სოციალურ
მეცნიერებათა
იურიდიულ და
სოციალურ
მეცნიერებათა
იურიდიულ და
სოციალურ
მეცნიერებათა
იურიდიულ და
სოციალურ
მეცნიერებათა
იურიდიულ და
სოციალურ
მეცნიერებათა
იურიდიულ და
სოციალურ
მეცნიერებათა
იურიდიულ და
სოციალურ
მეცნიერებათა

ფსიქოლოგია

III

ევროპისმცოდნეო
ბა
III

2250 ლარი
01-09/791
30.11.2018

2250 ლარი

ევროპისმცოდნეო
ბა
I

2250 ლარი

ევროპისმცოდნეო
ბა
III

2250 ლარი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

III

2250 ლარი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

VII

2250 ლარი

საერთაშორისო
ურთიერთობები

I

01-08/155
20.03.2019

2250 ლარი

სამართალმცოდნ
ეობა
I

2250 ლარი

სამართალმცოდნ
ეობა
I

2250 ლარი

