
 

s a q a r T v e l o  
ozurgeTis municipalitetis sakrebulo 

 
(q. ozurgeTi kostavas q. #1 tel. 27-45-25) 

q. ozurgeTi                                              25 dekemberi 2013 weli 
 

gankarguleba #99 
 

 
 ` ozurgeTis municipalitetSi 2014 wels gansaxorcielebeli kulturuli 

RonisZiebebis gegmis damtkicebis Sesaxeb 
 

 `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli kanonis me-
16 muxlis meore punqtis `q~ qvepunqtis da 43-e muxlis me-3-e punqtis `b~ qvepunqtis 
Tanaxmad: 
 1. damtkicdes ozurgeTis municipalitetSi 2014 wels gansaxorcielebeli 
kulturuli RonisZiebebis gegma, TandarTuli danarTis Tanaxmad. 
 2. gankargulebis Sesrulebaze kontroli daevalos, ozurgeTis 
municipalitetis sakrebulos ganaTlebis, kulturis, sportis, axalgazrdul 
saqmeTa, janmrTelobisa da socialur sakiTxTa komisiis Tavmjdomares irine 
sajaias. 

3. aRniSnuli gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes ozurgeTis raionul 
sasamarTloSi (mis: q. ozurgeTi, i. sioriZis quCa #14)  misi oficialuri 
gacnobidan erTi Tvis vadaSi. 

4. gankarguleba ZalaSia gamoqveynebisTanave. 
 
 
 

 
 

 
sakrebulos Tavmjdomare:                        avTandil surgulaZe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.docufreezer.com


 
danarTi 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ღონისძიებების პროგრამული გეგმა 2014 წ. 

     

N 
ღონისძიებები

ს დასახელება 

სავარაუდ

ოთანხა 

ჩატარების 

დრო და 

ადგილი 

ანოტაცია 

1 

საახალwლო 

ნაძვის ხე 

(კარნავალი) 

1000   

საკარნავალო კონცერტის ჩატარება  

ოზურგეთის საბავშო თეატრის მსახიობების და ბავშვების  

მონაწილეობით. 

მიზანი:  ახალი წლის დღესასწაულის აღნიშვნა და საახალწლო 

განწყობის შექმნა. 

შედეგი: - ყველა სოციალური ფენის,  ასაკისა და უნარშეზღუდული  

ბავშვთა მოწვევა სადღესასწაულო გარემოში.  

შეფასების კრიტერიუმი: 

ბავშვთა ფართო მასების მოწვევა სადღესასწაულო გარემოში და 

დასაჩუქრება. 

2 
საშობაო 

ღონისძიება 
10000 

ალ.წუწუნავას 

სახელმწიფო 

დრამატული 

თეატრი 

საშობაო ღონისძიების მოწყობა  

ალ. წუწუნავას სახ. სახელმწიფო დრამატულ  თეატრში,ოზურგეთის 

მოსწავლე ახალგაზრდობის ბავშვთა მონაწილეობით. 

მოწვეული ბავშვების დასაჩუქრება საშობაო საჩუქრებით.  

მიზანი: შობის დღესასწაულის აღნიშვნა საზეიმო გარემოში. 

შედეგი: ოზურგეთში მცხოვრები ყველა სოციალური ფენის,  ასაკისა 

და უნარშეზღუდულ ბავშვთა მოწვევა და საშობაო განწყობის შექმნა,  

დასაჩუქრება საშობაო  

საჩუქრებით. 

3 

ქუჩის გარე 

განათების, 

სცენისა და 

ნაძვის ხის 

დემონტაჟი 

10000 5-7 იანვარი 

საახალწლო დღესასწაულების დასრულებასთან დაკავშირებით 

სცენის, ქუჩის განათების  და ნაძვის ხის დემონტაჟი.  



4 
კალანდობა 

გურიაში 
3000 

დვაბზუს 

ეთნოგრაფიუ

ლი მუზეუმი - 

14 იანვარი 

„კალანდობის“დღესასწაულის ჩატარება- თეატრალიზებული სახით. 

მიზანი: ,კალანდობის“ ღესასწაულის ტრადიციების აღდგენა და 

დღესასწაულის მოწყობა ეთნო- გარემოში. რეგიონის 

პოპულარიზაცია ტურიზმის განვითარების მიზნით. 

შედეგი: - ძველი ტრადიციების აღდგენა და 

წარმოჩენა თეატრალიზებული სახით. 

ღონისძიებაში საზოგადოების ფართო მასების ჩართვა ქალაქის 

კულტურულ ცხოვრებაში. 

შეფასების კრიტერიუმი: 

ძველი  ტრადიციების გაცნობა ფართო მასებისათვის. 

5 

3-8 მარტი 

(დედისა და 

ქალთა დღე) 

8000 3-8 მარტი 

3-8 მარტი ,,დედისა და ქალთა დღის“ აღნიშვნა. 

 საღამოს მოწყობა საზოგადოების წარმატებულ და ღვაწლმოსილ 

ქალბატონებთან, მათთვის ფასიანი საჩუქრების გადაცემა. 

 ტრადიციული სტუმრობა ხანდაზმულ ქალბატონებთან და 8 

აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა დედებთან. 

  მიზანი: დედისა და ქალთა დღის აღნიშვნა სადღესასწაულო 

გარემოში, მუნიციპალიტეტის ღვაწლმოსილი და წარმატებული 

ქალბატონების მონაწილეობით. ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვება. 

 შედეგი:  წარმატებული და ღვაწლმოსილი ქალბატონების 

წარმოჩენა და საზოგადოებისათვის გაცნობა სადღესასწაულო 

გარემოში. 

უხუცესი ქალბატონებისა და აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა 

დედების დამსახურებისა  და ღვაწლის დაფასება და მათთვის 

საჩუქრების გადაცემა. 

 შეფასების კრიტერიუმი: წარმატებული და ღვაწლმოსილი 

ქალბატონების ჩართულობა სადღესასწაულო გარემოში. 

6 9 აპრილი 500 

9 აპრილი       

სამხატვრო 

გალერეა 

9 აპრილის დღის აღნიშვნა. 

მიზანი : 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისათვის პატივის მიგება და 

მათი სახელების  უკვდავყოფა.  (გამოფენის მოწყობა) 

შედეგი: -  9 აპრილს დაღუპული  ნინო თოიძის საფლავზე გასვლა, 

გვირგვინებით შემკობა. პარაკლისის გადახდა დაღუპულთა  სულების  

მოსახსენიებლად. გამოფენის მოწყობა სამხატვრო გალერეაში 9 

აპრილის თემაზე  

შეფასების კრიტერიუმი: 

9 აპრილს დაღუპულთა სხოვნის არდავიწყება და პატივის მიგება. 

7 9 მაისი 1500 9 მაისი       9 მაისი- ,,გამარჯვების“ დღის 



გამარჯვების 

დღე 

ალ.წუწუნავას 

სახელობის 

სახელმწიფო 

დრამატული 

თეატრი 

 აღნიშვნა ,კონცერტის  ორგანიზება. 

მიზანი: შეხვედრა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან და 

კონცერტის ორგანიზება. 

შედეგი:  ომის ვეტერანების   საზოგადოებაში ჩართულობა, 

სადღესასწაულო გარემოში  ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღნიშვნა. 

ტრადიციული შეხვედრა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან 

,,ობელისკთან“ და მემორიალის   გვირგვინით  შემკობა. კონცერტზე 

მიპატიჟება. 

შეფასების კრიტერიუმი: 

სამამულო ომის ვეტერანებისადმი პატივისცემის გამოხატვა. 

8 

26 მაისი 

საქართველოს 

დამოუკიდებ

ლობის დღე 

10000 

26 მაისი            

თეატრალური 

მოედანი და 

მიმდებარე 

ტერიტორია 

26 მაისი-საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. 

  

 მიზანი:  საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის -26 მაისისადმი 

მიძღვნილი სახალხო დღესასწაულის   მოწყობა ღია ცის ქვეშ, 

მუნიციპალიტეტის ა. ა.ი.-პების ჩართულობით. 

შედეგი: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა და ფართო 

მასების 

 ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში. 

შეფასების კრიტერიუმი: 

საზოგადოების პატივისცემის გამოხატვა საქართველოს 

დამუკიდებლობის დღისადმი. 

9 

1 ივნისი  - 

ბავშვთა 

დაცვის დღე 

2000 

1 ივნისი    ალ. 

წუწუნავას 

სახელობის 

დრამატული 

თეატრი 

ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღის აღნიშვნა 

მიზანი:  ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიების ორგანიზება.  

შედეგი:  ბავშვებისთვის სადღესასწაულო გარემოს შექმნა. მხატვრული 

ნიჭით დაჯილოდოვებული ბავშვების წარმოჩენა და ხელშეწყობა. 

შეფასების კრიტერიუმი: სადღესასწაულო გარემოში ბავშვთა 

ჩართულობისადმი  ინტერესის გაზრდა. 

10 

არტ-გენის 

ფესტივალში 

მონაწილეობა 

1500 

აგვისტო           

ქ.თბილისის 

ხუროთმოძღვ

რებისა და 

ყოფის 

სახელმწიფო 

მუზეუმი    

(კუს ტბა) 

მიზანი: ,,არტ-გენის“ ფესტივალში თვითმოქმედი, ფოლკლორული 

ანსამბლების მონაწილეობა, ფოლკლორის პოპულარიზაციის მიზნით. 

შედეგი: მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლებისა და 

ინდივიდუალური შემსრულებლების მონაწილეობა ფესტივალში 

საქრთველოს მასშტაბით. ფოლკლორის პოპულარიზაცია, 

ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური 

შემსრულებლების მხარდაჭერა და წარმოჩენა საქართველოს 

მასშტაბით. 



 შეფასების კრიტერიუმი: 

სახვადასახვა რეგიონებისა და ქვეყნების ფოლკლორის გაცნობა და 

პოპულარიზაცია. 

11 გომისმთობა 7000 აგვისტო 

მიზანი: Sou-კონცერტის  მოწყობა ქართული შოუ ბიზნესისა და 

ადგილობრივი შემოქმედeბითი ჯგუფების მონაწილეობით.  

შედეგი: კურორტის პოპულარიზაცია და კულტურული გარემოს 

შექმნა. 

შეფასების კრიტერიუმი : დამსვენებელთა აქტივობის გაზრდა. 

12 
ექვთიმეობა - 

ოზურგეთობა 
14500 

ოქტომბერი    

ქ.ოზურგეთი     

სოფელი 

ლიხაური 

„ოზურგეთობა და ექვთიმეობა“  დღესასწაულის მოწყობა 

მიზანი:სახალხო დღესასწაულის აღდგენა- 

დამკვიდრება ძველ ტრადიციებზე დაყრდნობით. ტურიზმის 

პოპულარიზაცი.ა 

შედეგი: ძველი სახალხო დღესასწაულების ,,ოზურგეთობა" და 

ექვთიმეობის"აღდგენა , 

ტრადიციად  დამკვიდრება. 

საზოგადოების  

ფართო მასების ჩართულობა კულტურულ  

გარემოში ,  მასშტაბურობის გაზრდა და პოპულარიზაცია. 

შეფასების კრიტერიუმი: 

საზოგადოების ინტერესის გაზრდა ტრადიციებისადმი.  

13 

საახალწლო 

ღონისძიება   

(სცენის, 

ქუჩების 

საახალწლო 

განათებისა და 

ნაძვის ხის 

მონტაჟი) 

35000 

31 დეკემბერი        

თეატრალური 

მოედანი 

საახალწლო შოუ კონცერტის მოწყობა ღია ცის ქვეშ. 

მიზანი:   ახალი წლის აღნიშვნა კონცერტის    სახით  ადგილობრივი 

შემოქმედებითი ძალებისა და შოუ ბიზნესის წარმომადგენლების 

მონაწილეობით . 

შედეგი:  სადღესასწაულო  გარემოს შექმნის ხელმისაწვდომობა 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  ნებისმიერი 

მოქალაქისათვის. 

  

შეფასების კრიტერიუმი: 

  

ფართო მასების ჩართულობა  სადღესასწაულო გარემოში. 

14 

გიორგი 

სალუქვაძის 

სახელობის 

საერთაშორის

ო კონკურს  

ფესტივალი 

10000 ივნისი 

მიზანი:  გიორგი სალუქვაძის სახელობის კონკურს -ფესტივალის 

ჩატარება და სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის გაცნობა, ურთიერთ 

დამეგობრება.   

შედეგი: კონკურსის შედეგად საუკეთესო კონკურსანტების გამოვლენა 

საერთაშორისო მასშტაბით.  

შეფასების კრიტერიუმი: სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის გაცნობა და 

ფართო მასების ჩართულობა. 



15 
დაუგეგმავი 

ღონიძიებები 
10000   

დაუგეგმავი ღონისძიებების ჩატარება არსებული  სოც კულტურული 

ვითარებიდან  გამომდინარე . 

მიზანი:  დაუგეგმავი, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა. 

შედეგი: საზოგადოების ფართო ფენების სოც-კულტურული 

ცხოვრების  უზრუნველყოფა.    

16 

პრიზების, 

სიგელების, 

საჩუქრების, 

თაიგულების 

შეძენა და სხვა 

დანარჩენი 

მომსახურება 

6000   

  

  სულ: 130000     

 

https://www.docufreezer.com

